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10+ nemzet 120 000+ elért fiatal

www.ideachallenge.io

72 órás nemzetközi üzleti és innovációs ötletverseny

80+ résztvevő

http://ideachallenge.io
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Az Idea Challenge egy kreatív ötletverseny 
egyetemisták és fiatal szakemberek szá-
mára, hogy innovatív ötleteiket valós üzleti 
szempontok mentén is megmérettessék. A 
résztvevők csapatokba szerveződve dolgoz-
nak ki különböző ötletekre üzleti tervet, amelyet 
a többnapos verseny végén szakmai zsűri 
előtt prezentálnak. Versenyünk fókuszában a 
probléma hatékony megoldása, az értékejánlat, 
illetve a megvalósíthatóság állnak.

Partnereink az Idea Challenge során nem 
csak tehetséges fiatalokkal találkozhatnak, 
de a lehető legnagyobb láthatóságot biztosít-
juk számukra, összekötjük őket a számukra 
legígéretesebb csapatokkal, illetve lehetősé-
get biztosítunk számukra a további rendezvé-
nyeink során történő megjelenésre.

Mi az Idea Challenge?



A versenyzőknek 72 óra áll rendelkezésükre, hogy az 
ötletek kiválasztásától eljussanak addig a termékig 
amit prezentálni fognak a zsűri előtt. Kiemelten fon-
tosnak tartjuk, hogy a verseny alatt formáljuk a vál-
lalkozói szemléletet és a versenyzők olyan hasznos 
ismereteket szerezzenek meg, amelyeket mind a ver-
seny alatt, mind pedig a későbbiekben fel tudnak majd 
használni. Ennek érdekében a 72 óra alatt a résztvevők 
irodalátogatásokon vehetnek részt, mentorok segí-
tik a munkájukat és számos workshophon is részt 
vehetnek majd üzleti és technológiai témákban.

Hogy zajlik a verseny?



Az értékes üzleti megoldások elősegítése 
mellett, az Idea Challenge célja a régión belüli 
networking és a tehetséges fiatalok közötti 
tudásáramlás elősegítése a kelet-közép-eu-
rópai régióban.  További célunk, egy közös 
platformot létrehozni, ahol a partnereink 
a versenyt követően is együttműködhetnek 
az ígéretes versenyzőkkel és  csapatokkal. 
A résztvevők érkezhetnek egyedül vagy 
csapatban is, ötlettel vagy anélkül, illetve 
csatlakozhatnak másik résztvevőhöz vagy 
csapathokhoz is. A versenyre összesen kö-
rülbelül 80 résztvevőt várunk.

Az Idea Challenge 
célja



Az Idea Challenge harmadik alkalommal kerül 
megrendezésre idén tavasszal. Az első két rendez-
vénnyel, amelyek 2018 és 2019 tavaszán kerültek 
megrendezésére, már több mint 120 000 fiatalt sike-
rült elérnünk és ezt a számot az idei rendezvényünk-
kel tovább szeretnénk növelni.  A legutóbbi rendezvé-
nyünkről készült aftermovie itt tekinthető meg.

Visszatekintés

• 120 000 elért fiatal

• 100+ résztvevő

• 60%+ hazai résztvevő

https://www.youtube.com/watch?v=UVq7OwfVVSc


2019 számokban

Nő

Részvevők nemek 
szerinti eloszlása

Résztvevők lakóhely 
szerinti eloszlása

Szlovákia

Magyarország

Szlovénia

Férfi

Bosznia- 
Hercegovina

Észak-
Macedónia

Csehország

Lengyelország

Koszovó

46.2%

1.7%

35.0%

10.0%

53.8%

11.7%

11.7%

11.7%

6.7%

11.7%



2019 számokban

Üzleti

Design

Résztvevők szakterülete

IT Igen

Jogi

41.0%

12.8%

38.5% 71.8%

7.7%

Álláslehetőségben 
érdekelt résztvevők

Nem
28.2%



Külföldi partner szervezetekkel együttműködve a következő országokból 
várunk versenyzőket az Idea Challengere: Albánia, Bosznia Hercegnovina, 
Csehország,  Észak-Macedónia, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, 
Montenegró, Szerbia, Szlovákia. A részvételi szándékát már az összes 
külföldi partnerszervezet visszajelezte felénk, így a 40 fő hazai résztvevő 
mellett 40 fő olyan külföldi innovatív gondolkodású fiatal fejlesztőt, 
mérnököt, designert, menedzsert és marketing szakembert várunk, akik 
szeretnék az ötleteiket megvalósítani.

Kiket várunk a versenyre?



Miért éri meg 
partnerünknek lenni?
Az eseményen olyan tehetséges fiatalokkal találkoz-
hat cége, akik szeretnének változtatni és megvalósítani 
az üzleti szempontból is értékes ötleteiket. Partnereink 
számára a lehető legnagyobb láthatóságot biztosítjuk, 
összekötjük őket a számukra legígéretesebb csapa-
tokkal, illetve lehetőséget biztosítunk számukra a to-
vábbi rendezvényeink során történő megjelenésre.



Márkaépítés
Szeretné cégével hatékonyabban elérni a Z generáció tehetségeit 21. századi módra? 
Az Idea Challenge tökéletes platform a fiatalok célzott elérésére és egy versenyképes mun-
káltatói márkakép kialakítására. A verseny során partnereink amellett, hogy közelebbről megis-
merhetik a résztvevőket, lehetőséget kapnak a cég tevékenységének és vállalati kultúrájának 
bemutatására is, illetve online felületeinken a lehető legnagyobb elérést biztosítjuk számukra.



Toborzás
Minden jelentkező egy előválasztási folyamaton megy 
keresztül, annak érdekében, hogy az Idea Challengere 
már csak a legtehetségesebb fiatalok kerüljenek meg-
hívásra. A verseny során partnereinknek lehetőséget 
biztosítunk a résztvevőkkel való személyes találkozásra 
is, annak érdekében, hogy a következő munkatársak 
felkutatása minél sikeresebb lehessen. Szólítsa meg 
személyesen a verseny legmotiváltabb fiataljait, akikkel a 
jövőben is együttműködne!



Termékfejlesztés
A versenyen olyan tehetséges fiatalok fognak részt ven-
ni, akik szívesen dolgoznak problémák megoldásán és 
örömmel próbálnak ki új technológiákat, legyen az 
hardver vagy szoftver. Az Idea Challenge 72 órája alatt, a 
versenyzők egy újszerű szemléletmódot és megoldást 
hozhatnak cége üzleti problémáira, illetve azonnali 
visszajelzést is kaphatnak azzal kapcsolatban.



Tárgyi felajánlás esetén a besorolás közös megegyezéssel történik.

Mentorok

Zsűritag

Megjelenés a Facebook posztokban

Bemutatkozás a megnyitón vagy a workshop napján

Workshop tartásának lehetősége

Irodalátogatási lehetőség

Megjelenés a brossúrában

Megjelenés a weboldalon

Megjelenés a Facebook banneren

Megjelenés a verseny hivatalos pólóján

Rollupok, molinók a rendezvény helyszíén

Szórólapok a rendezvényen

Promóciós anyagok a welcome csomagban

Aftermovie megjelenés

Interjú élő Facebook bejelentkezésben

Sajtómegejlenés

Üzleti probléma felvetése a versenyzők számára

Részvétel a gálavacsorán és networking

Kiemelt partner további GYEEK Club rendezvényeken

Résztvevők elérhetőségei HR célokra

Partneri csomag díja

1 fő 3 fő 5 fő

csoportos egyéni egyéni

csoportos kiemelt kiemeltcsoportos

csoportos csoportos kiemelt

1 rendezvény 3 rendezvény

Bronz Ezüst Arany Platina



A szervezők
Az Idea Challenge fő támogatója a Visegrad 
Fund, főszervezője pedig a GYEEK Club 
Egyesület. Társszervezőként részt vesz to-
vábbá az SZTE Virtus Vállalkozáskatalizátor 
programja, az INPUT Program, a Szeged-
Boost, a Tekrama, a Door Coworking Office, 
és az SZTE GTK Marketing Klub. Szervezete-
ink az elmúlt évek során már több tucat szakmai 
rendezvényt, meetupot és workshopot szervez-
tek Szeged városában. A szervezők mellett szá-
mos mentor, tanácsadó, illetve a szegedi Startup 
Kerekasztal tagjai is segítik a munkánkat.



Felkeltettük érdeklődését?
Boros Ákos
Idea Challenge
társalapító és szervező

+36307887803

partners@ideachallenge.io

Keressen minket az partners@ideachallenge.io 
email címen és beszéljük meg a részleteket!

ideachal lenge.io @ideachallengehungary

mailto:partners%40ideachallenge.io?subject=
http://ideachallenge.io

	itt tekinthető meg.



