Uw kennis is uniek. En nu?
Voor wie kennis wil toepassen in producten :
- Technology into Products

Problemen gezocht
U hebt een geweldige oplossing…
Maar waar zijn de problemen?

Daarbij worden dan ook eerst de generieke
problemen gezocht.

Voor clubs met kennis
Veel organisaties bezitten een specifieke
technologische competentie of vinding en
willen deze graag commercieel toepassen in
producten buiten hun huidige portfolio.

Pas daarna wordt de vertaalslag gemaakt naar
toepassingen in een specifiek applicatiedomein
zoals zorg, machinebouw, automotive etc.
Dat vereist een brede blik in verschillende
markten en toepassingsgebieden buiten het
voor de organisatie bekende terrein.
Een recht-toe recht-aan brainstorm levert dan
vaak slechts beperkte alternatieven op. De TiP
methodiek is specifiek ontwikkeld om tot een
breder pallet van geschikte toepassingen te
komen.
Het resultaat
Het resultaat voor uw organisatie bestaat uit
een aantal concrete voorstellen voor
toepassingen van uw technologie. Voor deze
producten is een eerste haalbaarheidsscan
uitgevoerd die kan dienen als aanzet voor een
meer gedetailleerd business plan.
De werkwijze
Vaak is de kortste weg tussen 2 punten een
rechte lijn; bij het vinden van nieuwe
toepassingen is het beter een omweg te
nemen. Die omweg komt erop neer dat de
specifieke oplossing (nl. uw technologie) eerst
generiek –dus in algemene begrippenomschreven wordt;
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Door het proces zo op te knippen in fases kan
effectiever gebruik gemaakt worden van
experts op de diverse gebieden en dit vergroot
de kans op ‘out of the box’ uitkomsten sterk.

Het onderscheid
De TiP methode heeft ten opzichte van
gangbare doelvindings trajecten een aantal
unieke kenmerken:
 Definitie m.b.v. technology descriptor tool
 Structurering van out-of-the box denken
 Samenstelling team wisselt per fase
Contact
Wilt u weten wat TiP kan betekenen voor uw
organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met
ons op, dan verkennen we gezamenlijk de
kansen.

