
Minden, amit tudnotok kell az első
fordulóról

Az Erdély Pitch 2022-es kiadásában olyan ötleteket keresünk, amelyek valamilyen megoldást

nyújtanak a fenntarthatóság és/vagy a környezetvédelem kérdésköreire, vagy egy jól

behatárolható társadalmi problémára.

Ötlet alatt nem csak egy terméket, szolgáltatást vagy egy teljes vállalkozást értünk, hanem olyan

konkrét megoldásokat is, mint egy alkalmazás vagy egy kreatív dizájn. Ötletként értelmezünk egy

MVP-t (minimum viable product) is. Itt szándékosan nem használunk szigorú meghatározást, hiszen

azt szeretnénk, hogy minél többen vegyetek részt az ötletelésben. A lényeg, hogy a fentebb vázolt

témákra adjatok pozitív választ az elképzeléseitekkel.

Az ötleteiteket az első fordulóban online értékeli a zsűri. Az ötletek bemutatásához kizárólag négy

állományt (fájlt) kell küldenetek: egy 3-5 perces videót, egy legfeljebb 10 oldalas prezentációt, egy

2 éves költségvetést, valamint a kitöltött jelentkezési űrlapot.

● A 3-5 perces videó szerkezete teljes mértékben rátok van bízva. Fontos viszont, hogy

minden olyan lényeges információt belefoglaljatok, amelyek megismertetik a feltárt

problémát, az azt megoldó ötletet, valamint a megvalósítás lehetséges hozadékait.

Értékeljük a kreativitást, hiszen az sokat elárul rólatok. Vigyázzatok viszont, hogy ne

essetek át a ló túloldalára, és a videóból a zsűri pontosan megértse az ötletetek lényegét.

Gondolkodhattok akár egy reklám- vagy kampányfilmben is. A videó elkészítése során

vegyétek figyelembe, hogy a verseny szervezője nyilvánosságra hozza ezt az anyagot.

Lehetőleg használjatok MP4 formátumot.

● A legtöbb 10 oldalas prezentáció lehet akár egy bemutató (Microsoft PowerPoint) vagy

szöveges dokumentum (Microsoft Word). Törekedjetek a tömörségre, ne használjatok

töltelékszövegeket, mert az sokat ront a munkátok minőségén. A prezentációban nem

várunk el egy teljes üzleti tervet, de fontos az ötlet kidolgozottsága, átgondoltsága, a piaci

potenciál, illetve kompetitív előny bemutatása, valamint a konkurencia felmérésének is

hangsúlyt kell kapnia, illetve az ötlet kivitelezhetőségével is foglalkoznotok kell.

Természetesen használhattok ábrákat is, ha indokolt.

● A 2 éves költségvetésnek az ötlet/ MVP (minimum viable product) megvalósításának

költségeit kell tartalmaznia, illetve a bevételeket. Az ötlettől függően vegyetek figyelembe

minden felmerülő költségtételt, például a bér-, eszköz-, anyag- vagy logisztikai költségeket.

https://penzcsinalok.transindex.ro/erdelypitch2022/wp-content/uploads/2022/01/Erd%C3%A9ly-Pitch-2022-jelentkez%C3%A9si-%C5%B1rlap.docx


Fontos, hogy úgy legyen nagyon részletes, hogy közben teljesen átlátható. Használjatok

Microsoft Excel vagy Microsoft Word dokumentumot.

A fentiek mellett még egy jelentkezési űrlap kitöltésére és elküldésére van szükség. Erre azért van

szükség, hogy ellenőrizni tudjuk, megfeleltek-e a jelentkezési feltételeknek. A jelentkezési űrlapot

innen tudjátok letölteni.

A zsűri tanácsai:

● Mindenképp tekintsétek ezt egy éles feladatnak, hiszen az OTP Consulting Románia

közreműködésének köszönhetően a verseny legjobbjai akár arra is lehetőséget kaphatnak,

hogy finanszírozást szerezzenek az ötleteik megvalósítására. Márpedig megvalósítani csak

olyan ötleteket lehet, amelyek a realitások talaján állnak.

● Minden ötletnek valamilyen probléma megoldására kell törekednie a fenntarthatóság

és/vagy a környezetvédelem területén, vagy valamilyen társadalmi kérdésre kell választ

nyújtania. Helyezzetek nagy hangsúlyt a probléma azonosítására, megértésére és

bemutatására.

● Dolgozzátok ki minél jobban az ötletet, de ne vesszetek el a részletekben. Ebben a

versenyben is a minőség számít, nem a mennyiség. Az ötletet bemutató anyagaitok (videó,

prezentáció, költségvetés) legyenek világosak, lényegre törőek és kerekek, semmiképp ne

tűzdeljétek tele lényegtelen elemekkel.

● Akkor használjatok technológia-vezérelt megoldásokat, ha az valóban indokolt, vagy van

hozzáadott értéke. Ne csak azért használjatok ilyen elemeket, hogy az elképzelésetek

modernnek tűnjön. Persze, ha odaillő modern technológiai megoldásokat használtok, azt a

zsűri nagyon fogja értékelni.

● Ha az ötlet egy termék, szolgáltatás vagy vállalkozás, akkor mutassátok be a piacot, és az

ott jelen levő versenytársakat. Vázoljátok, hogy a már meglévő megoldásokhoz képest mi a

ti ötletetek kompetitív előnye.

Az ötletek bemutatásának formátuma:

Az ötleteiteket 2022. február 28-án éjfélig kell elküldenetek az erdelypitch2022@gmail.com címre.

A versenybe való érvényes jelentkezéshez a következő állományokra (fájlokra) van szükség:

kitöltött jelentkezési űrlap, az ötletet bemutató 3-5 perces videó, az ötletet részletesebben kifejtő,

legfeljebb 10 oldalas prezentáció, valamint az ötlet/MVP (minimum viable product)

megvalósítására vonatkozó 2 éves költségvetési terv. A videót közzétesszük. A megoldások a

csapatok szellemi tulajdonát képezik.
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