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• A kreativitás
• Jellemző téveszmék, hibák és veszélyek 

(üzleti, szellemi tulajdonvédelmi, emberi)
• Ötlettől termékig – egy gyakorlati példa



A kreativitás

Az alkotókészség (kreativitás) a 
személyiségtulajdonságok, gondolati- és 
gyakorlati-cselekvéses képességek 
sajátos összerendezettsége a 
személyiségen belül, ami lehetővé tesz 
valamilyen szintű alkotást, és emellett még 
viselkedésben, magatartásban is 
megnyilvánul. (Wikipedia)





3 jellemző üzletfejlesztési hiba
1. „Neverland” üzleti magatartás

1. Ötlet
2. Szabadalmaztatás
3. Válogatni az egymással versengő

vevők/befektetők között
4. Elvinni a (több?) táska pénzt a bankba



Amgen

28 éve egy kutató talált egy új molekulát, néhány 
bátor vállalkozó felkarolta, alapítottak egy kis 
céget, szabadalmaztatták a találmányt, terméket 
csináltak belőle (EpoGen) és elkezdték 
értékesíteni. 
Ma az Amgen a világ legnagyobb 
biotechnológiai vállalata, értéke 2008-ban 80 
milliárd dollár, éves bevétele 15 milliárd dollár. 



Gyógyszerfejlesztés a valóságban



Amgen





3 jellemző üzletfejlesztési hiba
2. A jövőlátás

• Tervezés
• Becslések, prognózisok





3 jellemző üzletfejlesztési hiba
3.Ignoratia iuris non te absolvit

• Nem kell jogász
• Nem kell szabadalmi ügyvivő
• „Majd ha beüt a baj, csinálunk valamit.”



3 jellemző szellemi 
tulajdonvédelmi  hiba

1. „Világszabadalom”
2. Titok vs. Szabadalom
3. Semmitmondó szabadalmi leírás



3 jellemző emberi hiba
1. Superman

• „Mindent meg tudok oldani egyedül.”
• „Csináljuk több fejlesztést, valamelyik csak 

bejön!”
• „Mindenki az én termékemet akarja majd.”



3 jellemző emberi hiba

2. Túlzott bizalom –
túlzott bizalmatlanság

3. Erkölcsi, morális 
kérdések



Oraflor – egy gyakorlati példa
Év Tevékenység
2005 Beszélgetés egy taxiban – ötlet

Feasiblity study, Market research, 
Business plan

2006-2008 Forrásteremtés, K+F, szellemi 
tulajdonvédelem

2009 Tőkebevonás, gyártástechnológia, 
marketing terv

2010 Piaci bevezetés





Összegzés

• A kreativitás
• 3 jellemző üzletfejlesztési hiba
• 3 jellemző szellemi tulajdonvédelmi  hiba
• 3 jellemző emberi hiba
• Ötlettől termékig – egy gyakorlati példa



"Never, ever, ever, ever, 
ever, ever, ever, give in. 

Never give up. Never give 
up. Never give up.„

Winston Churchill
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