
INNOGROW App
Girişimciler için Yenilikçi bir Gelişim Aracı

 'İnovatif Girişimcinin Yetkinlik
Profili'ne dayanılarak geliştirilen
Kendini Değerlendirme Testi ile

Test sonucunda özelleştirilmiş bir
rapor kullanıcıya sunuluyor. Bu

raporda, kullanıcı ideal profile ve aynı

INNOGROW App ücretsiz kullanıma açıldı!
İçeriği tarayıcınızda açmak için

buraya tıklayın.

INNOGROW - 'İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması,
Yeni Girişimler ve Ekonomik Büyüme için İnovatif
Girişimcilik Projesi', günümüzde çağdaş
yeterliliklerin başında gelen 'girişimcilik' ve
'inovasyon' konularını bir araya getirmek üzere
geliştirildi ve AB desteği ile uygulanmaktadır.

Projenin nihai ürünü olan INNOGROW App,
potansiyel girişimciler ve kurumsal girişimcilerin
uzaktan eğitim ve iş geliştirme ihtiyaçlarına uygun
olarak alanında uzman bir ekip tarafından geliştirildi
ve ücretsiz kullanıma açıldı. iTunes ve Google
Play'den indirilerek mobil uygulama olarak da
kullanılabilir.

Peki bu uygulamanın içeriğinde neler var?

Kendini Değerlendirme Testi ve Raporu

http://innogrow.org/
http://app.innogrow.org/
http://app.innogrow.org/
http://innogrow.org/wp-content/uploads/2016/01/O1-Competency-Profile-of-an-Innovative-Entrepreneur.pdf
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f643862316131
http://app.innogrow.org/


kullanıcılar ideal profil ile kendi
özeliklerini kıyaslıyor ve geri

bildirimler alıyor. 

zamanda diğer kullanıcılara oranla
mevcut özelliklerini ve yetkinliklerini,
kendisine önerilen 'Öğrenme Yolu'nu

görebiliyor. 

Kullanıcı, kendisine önerilen konuları,
Kingston Üniversitesi, İşletme Bölümü

liderliğinde geliştirilen ders
içeriklerinde bulabiliyor ve derslerdeki

başarısını her bir bölümde yer alan
değerlendirme testleri ile ölçebiliyor.
Kullanıcıların başarısı sistemde kayıtlı
eğitmenler tarafından düzenli olarak
kontrol edilmekte ve geri bildirimler

sağlanmaktadır.

Alexander Osterwalder’in Kanvas İş
Modeli’ne (Business Model Canvas)

dayanılarak geliştirilen İş Modeli
Geliştirme aracı sayesinde kullanıcılar,
ilgili yönlendirmeler ile ve gerektiğinde

eğitmenlerden destek alarak iş
modellerini geliştirip indirebiliyor. Bu

araç, kullanıcıların iş modellerini
sistemdeki diğer kullanıcılar ile

paylaşmasına olanak sağlayarak ortak
bir çalışma zemini sunuyor. 

İş Modeli Geliştirme Aracı, kullanıcılara iş modellerini geliştirirken yardımcı olması
için, diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan iş modellerinin yanında hayata

E-Öğrenme Dersleri ve İş Modeli Geliştirme Aracı

http://app.innogrow.org/tr


geçirilen başarılı girişimlerin iş modellerini görüntüleme imkanı sunuyor.

Daha fazlası için;

INNOGROW App'i Ziyaret Edin!

Türkiye’de 2 ay boyunca birebir eğitmen
desteği ile uygulamayı kullanarak iş

modellerini geliştiren kullanıcılardan 4’ü,
19-23 Haziran 2017’de Selanik’te
düzenlenecek ‘İnovatif Girişimcilik
Kampı’na katılmaya hak kazanacak!

Detaylar için bizimle iletişime geçin!

INNOGROW App Tanıtım Videosu

 

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte ve MAKRO
Yönetim Geliştirme Danışmanlık Şirketi liderliğinde uygulanmaktadır. Burada yer alan

görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

http://app.innogrow.org/tr
mailto:info@makroconsult.com.tr
https://youtu.be/VZ3LXV11aqg
http://makroconsult.com.tr/
http://innogrow.org/partners/?lang=tr


MAKRO Yönetim Geliştirme
Danışmanlık Şirketi
Paris Caddesi 6/7 Kavaklıdere, Ankara

+90 312 425 59 15

www.makroconsult.com.tr

SHARE TWEET FORWARD

Veri tabanımıza kayıtlı olduğunuz için bu maili
aldınız. 
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