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NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN
Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,
tuotteistamiseen, markkinointiin tai johonkin muuhun? Ideointipalvelumme tarjoaa yrityksille
suuren joukon eri alojen opiskelijoita, joiden kanssa voi vapaasti heitellä ideoita ja sitä
kautta saada uusia virikkeitä. Mitä enemmän ideoita, sitä varmemmin se timanttikin löytyy!

TUULETUS: Uusia ideoita kolmessa tunnissa
Case: Auton vapaapäivä -tapahtuma
Tarve: Kansainvälisen ja vuosittain järjestettävän Auton vapaapäivä tapahtuman sisällön suunnittelu
Toteutus: Kaksi ideointi-iltaa, joissa mukana 9 eri alan opiskelijaa
Turun AMK:sta
Tulos: Innovaatiotyökalujen avulla ideoitu suunnitelma
tapahtumalle
Palvelun kesto: 3hx2, tulokset parissa päivässä

OPISKELIJAPROJEKTIT IDEOIDEN TOTEUTTAMISEEN
Joskus pelkät ideat eivät riitä, ja silloin vaaditaan toimintaa. Viikkoja tai kuukausia kestävät
pitkäjänteiset opiskelijaprojektit tarjoavat käyttöösi monialaisen ryhmän hyviä tekijöitä, jotka
lähtevät suunnittelemaan ja toteuttamaan kaipaamiasi toimenpiteitä. Kauttamme voit
toteuttaa esimerkiksi tuotekehitysprojektin, markkinointitutkimuksen, messuosaston
suunnittelun tai nettisivujen rakentamisen. Kerromme mielellämme lisää!

PROJEKTIÄSSÄT: Ideoinnista toteutukseen neljässä kuukaudessa
Case: Markkinatutkimus
Tarve: Matkailualan yritys halusi kasvattaa venäläisturismin osuutta,
kartoittaa markkinointikanavia ja turistien toiveita
Toteutus: Koottiin 4 hengen ryhmä venäläisistä opiskelijoista, joka
selvitti turistien toivomia palveluja ja potentiaalisia markkinointikanavia,
tuotti yrityksen kanssa markkinointimateriaalia ja
markkinointikampanjan
Tulos: Projektisuunnitelma ja markkinointimateriaalia
Palvelun kesto: 4kk,
toimeksiantajalta noin 20h (5h/kk)

PIDEPIKESTOISET
JA LAAJEMMAT
INNOSTAVAT
LEIRIT YRITYSTOIMINNAN
OPISKELIJAPROJEKTIT
IDEOIDEN TOTEUTTAMISEEN
VAUHDITTAMISEEN
Onko yritykselläsi jokin kysymys tai haaste, joka vaatii tuoretta näkökulmaa ja uudenlaista
pureutumista aiheeseen? Muutaman päivän intensiiviset opiskelijaleirit ovat oiva tapa
synnyttää uusia innovaatioita luovassa ympäristössä. Yrityksesi saa toimeksiantajana
mahdollisuuden tarjota monialaisille opiskelijaryhmille tehtävän tai haasteen, jota ryhmät
lähtevät ratkomaan erilaisten innovaatiomenetelmien avulla. Kysy lisää!

CHALLENGE: Innovatiivisia esityksiä vuorokaudessa
Case: Kv-opiskelijat yritysten avuksi
Tarve: Miten kv-opiskelijoiden osaamista voitaisiin hyödyntää
paremmin pk-yritysten kansainvälistymisessä
Toteutus: Nopeaa ideointivaihetta ja jatkokehittämistä seurasi finaali,
jossa 4-5 opiskelijan tiimit esittivät ideansa yleisölle sekä
tuomaristolle
Tulos: Yhteenveto työstetyistä ideoista
Palvelun kesto: Vuorokausi

PIDEPIKESTOISET JA LAAJEMMAT
KILPAILUJEN
KAUTTA UUSIA
SISÄLTÖJÄ
TEKEMISEEN
OPISKELIJAPROJEKTIT
IDEOIDEN
TOTEUTTAMISEEN
Turun korkeakouluissa opiskelee 40 000 innovatiivista opiskelijaa, joiden ideointikapasiteetti on
ainutlaatuinen resurssi kaikille alueen toimijoille. Erilaiset liiketoiminnan tehostamiseen liittyvät
kilpailut ovat motivoiva tapa parantaa oman yrityksen toimintaa. Niiden kautta yrityksesi saa
raikkaita ideoita ja samalla mukavasti näkyvyyttä. Myös tuomaristoissa on aina tilaa!

HACKATHON: Liiketoimintakonsepteja ja prototyyppejä päivässä
Case: ”#open data makes you move” hackathon
Tarve: Tapahtumassa etsittiin vastauksia muun muassa seuraaviin
kysymyksiin: Mikä liikuttaa sinua? Ja miten siitä voisi tehdä bisnestä?
Toteutus: Yhden päivän tapahtuma, jossa oli mahdollista oppia
avoimesta datasta ja tutustua sen luomiin liiketoimintamahdollisuuksiin,
verkostoitua ja visioida tulevaisuutta vapaa-ajan näkökulmasta.
Tulos: Avoimen datan pohjalta kehitettyjä uusia
vapaa-aikaan liittyviä liiketoimintakonsepteja
ja prototyyppejä.
Palvelun kesto: Päivä

OPINNÄYTETYÖT & HARJOITTELUT

Onko yritykselläsi tarve tutkia tai kartoittaa jotakin asiaa
tarkemmin? Tarvitsetko innokasta ja kehittymishaluista
osaajaa tiimiisi? Korkeakoulujen kautta sinulla on
mahdollisuus teettää erilaajuisia opinnäytetöitä tai etsiä
harjoittelijoita eripituisille harjoittelujaksoille. Tästä
yhteistyöstä hyötyvät molemmat, niin yritys kuin opiskelija.
Ota yhteyttä!

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä
www.korkeakoulukumppani.fi
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