IN NOVAS JONS PROS JEKT ?

Vi hjelper dere
hele veien!

VI KOBLER BEDRIFTEN med katapultsenteret, bidrar til å spisse bestillingen og
bidrar med å finne finansiering til katapultprosjektet. Underveis gir vi råd basert
på erfaringer fra andre bedrifter som har
stått i tilsvarende situasjoner.

Vi jobber med mange forskjellige bedrifter
og kan peke i riktig retning. Slik kan
din bedrift få best mulig grunnlag for å
ta de beste valgene i nye og krevende
situasjoner.

Næringshagen hjelper bedriften på
veien frem til et katapult-prosjekt
og bidrar også etterpå.

Få tilgang til Norges fremste kompetanse, topp moderne fasiliteter, og
verdensledende teknologi.

Katapult-senteret gir bedriften en raskere og mindre risikofylt innovasjonsprosess.

Alle bransjer
I ALLE BRANSJER konkurrerer bedriftene i
stadig økende grad på å forbedre kvalitet,
funksjonalitet, design og kostnadseffektivitet.

dette i form av et prosjekt, faktisk er mange
bedrifter ikke så bevisst på at de driver med
utvikling av sin virksomhet. De bare gjør det.

Noen bedrifter kjører større utviklingsprosjekter, mens andre ikke har formalisert

Av og til handler det om noe helt nytt, men
oftest handler det om skrittvise forbedringer.

Bedrifter som er dyktige på dette vinner også
frem i markedet. For innovasjonsevne gir
konkurransekraft.

Hvorfor bruke et katapult-senter?
KATAPULT-SENTRENE HAR topp moderne
fasiliteter, den fremste kompetansen på
sitt område, kunnskap og erfaring med den
beste teknologien, og samarbeider med
verdensledende industrimiljøer.
Senteret skreddersyr tjenesten til bedriftens
behov enten det er bistand gjennom hele
innovasjonsprosessen eller til en spesifikk,
avgrenset utfordring.
Katapult-sentrene får støtte via ordningen

Norsk katapult i Siva. Det gir små- og
mellomstore bedrifter over hele landet
tilgang til det beste av det beste – til en
lavere kostnad.
Veien er ofte krevende, og tiden det tar å
utvikle en ide frem til markedsintroduksjon
er helt avgjørende for markedssuksess.
Med andre ord gir Innovasjonsevne bedriften
konkurransekraft. Det er her katapultsenteret kan gjøre en forskjell.

Bedriftene utfordres
DAGENS LØSNINGER og produksjonsmetoder
utfordres av sterk global konkurranse, raske
teknologiskift og det grønne skiftet.
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Evnen til raskt å ta i bruk ny teknologi og
nye metoder er avgjørende for bedriftens

konkurransekraft. God tilgang til fasiliteter
og kompetansemiljøer styrker evnen.
Har din bedrift ambisjoner om å styrke
markedsposisjonen de neste årene?
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Innovasjonsevne gir konkurransekraft

Topp laget
KAN DIN BEDRIFT bli dyktigere på å forbedre
seg? Riktig svar er «Ja». Alle kan det!
Så hvorfor ikke toppe laget som skal
trygge arbeidsplassene og styrke

markedsposisjonen i årene som kommer?
Katapult-sentrene gjør veien fra konsept til
marked raskere, bedre og mindre risikofylt.

Ta kontakt med din næringshage – så hjelper vi deg videre!

NÆRINGSHAGENE BISTÅR bedrifter til å
orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle
forretningsidéer, arbeide med markedet og
finne kapital. I tillegg kan næringshagene –

www.nhnett.no

gjennom samarbeid med katapult-sentrene
– gi bedrifter tilgang til Norges fremste
kompetanse på sine områder, topp moderne
fasiliteter, og verdensledende teknologi.

