IMP3rove

IMP3rove – jak se zapojit?
Jednoduché kroky, které z vaší strany pomohou úspěchu projektu:

1. Chcete-li vyplnit dotazníky sami a on-line
o
o
o
o

o
o
o
o

Zaregistrujte se na www.improve-innovation.eu (o vaší registraci, která je zdarma dostaneme od
správce systému zprávu).
Vyplňte rychlý dotazník (Quick Assessment) on-line ve všech položkách (práci můžete kdykoliv
přerušit a později se k ní vrátit, systém sleduje váš pokrok v práci).
Vyplňte hloubkový dotazník (In-depth Assessment) on-line ve všech položkách (práci můžete
kdykoliv přerušit a později se k ní vrátit, systém sleduje váš pokrok v práci).
Vyžádejte si systémem zpětnou zprávu. Po několika minutách vám přijde na zadaný e-mail
informace, že si zpětnou zprávu v PDF formátu můžete stáhnout. Je třeba tak učinit pro každý
dotazník zvlášť.
Odešlete obě zprávy jako přílohu e-mailem na friedel@fame.utb.cz, libor_friedel@volny.cz nebo
hanus.david@seznam.cz. Zde se můžete obrátit i s žádostí o pomoc.
Výsledkové zprávy si můžete nastudovat a přijmout individuální opatření ke zlepšení.
Očekávejte informaci s nabídkou data konání společného tříhodinového workshopu k výsledkům
vašeho benchmarkingu.
Kontaktujte někoho z nás v případě potřeby a dotazů.

2. Chcete-li vyplnit dotazníky papírově v češtině (v přiložených dokumentech)
o
o
o
o
o
o
o

Vyplňte rychlý dotazník (Quick Assessment) v textové české podobě - je přiložen
Vyplňte hloubkový dotazník (In-depth Assessment) v textové české podobě - je přiložen
Odešlete oba kompletně vyplněné dotazníky na friedel@fame.utb.cz, libor_friedel@volny.cz nebo
hanus.david@seznam.cz. Zde se můžete obrátit i s žádostí o pomoc.
Po zadání údajů a získání zpětných zpráv vám je zašleme na zadaný e-mail.
Zprávy si můžete nastudovat a přijmout individuální opatření ke zlepšení.
Očekávejte informaci s nabídkou data konání společného tříhodinového workshopu k výsledkům
vašeho benchmarkingu.
Kontaktujte mě v případě potřeby a dotazů

Věříme, že svým aktivním přístupem a zájmem přispějete k úspěchu projektu a získáte cenné a využitelné
výsledky, které budete moci dále v průběhu roku aktualizovat podle toho, jak bude růst počet firem v
benchmarkingové databázi IMP3rove.
Těšíme se na spolupráci a zůstáváme k dispozici.
David Hanuš - národní koordinátor
ProFill CS s.r.o., tel. 606 655 779

Libor Friedel - konzultant
NOVATIO Consulting s.r.o., tel. 603 851 176
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