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CHIEF INNOVATION OFFICER
CERTIFIKACIJSKI PROGRAM
5-dnevni program: 17., 18., 25. in 26. november ter 1. december

Svet se vse bolj pospešeno spreminja, dodatno pospešeno tudi zaradi
COVID-19 situacije. Pospešite preobrazbo svojega podjetja tudi sami
ali pa boste “pospešeno” postali vse manj pomemben ponudnik. Dobra
inovacija se ne zgodi po naključju - zgradi se načrtno!

DOBRODOŠLI V CINO CERTIFIKACIJSKI PROGRAM
Program CorpoHub CINO certificiranja ponuja odlično priložnost tako za podjetja, ki želijo
postati oz. ostati uspešna tudi v prihodnosti, kot za posameznike, ki ne želijo zamuditi
priložnosti, da prevzamejo pobudo za usmerjanje inoviranje na vseh nivojih podjetja, tudi
onstran tradicionalnih meja. Tako kot imate v organizacijah direktorja marketinga (CMO),
finančnega direktorja (CFO), direktorja razvoja (CTO) in druge direktorje/vodje, potrebujete
imeti tudi osebo, ki skrbi za sistematično inoviranje - Chief Innovation Officer-ja (CINO).

PREDNOSTI ZAKLJUČKA PROGRAMA CINO CERTIFICIRANJA

KOMPETENCE
IN ZNANJE
CINO program vas opremi s
kompetencami in znanjem o
uspešnem izvajanju vloge promotorja,
organizatorja in vodje vitkega in
agilnega inoviranja na vseh ravneh v
podjetju.

SPRETNOSTI

PRAKTIČNI
PRIMERI

V okviru CINO programa boste pridobili
veščine in orodja, potrebna za učinkovito
izvajanje različnih inovacijskih dejavnosti
za doseganje želenih ambicij in
rezultatov podjetja.

Moduli se izvajajo kot kombinacija
predavanj, primerov iz prakse (zunanji
gosti) in konkretnega individualnega
in timskega dela z izmenjavo mnenj in
izkušenj ter osredotočenimi razpravami.

V tem praktičnem CINO programu boste našli nasvete o podjetniškem
inoviranju od A-Z, od strategije na visoki ravni do vsakodnevnih
projektov, od potrditve idej do prebojnih rešitev ter od modelov in
tehnik do kulture in veščin.
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VSEBINA PROGRAMA CHIEF INNOVATION OFFICER

DAN 1: Torek, 17. november 2020

Modul 1
DOBRODOŠLICA
+ POVEZOVANJE

Vsebina:
Uvodna praktična “onboarding” delavnica
za sinhrono delo in učinkovito sodelovanje
na daljavo. Uporaba orodij in okolij Zoom,
Jamboard, Mural, GoogleDrive, Mentimeter,
LeanCoffeeTable, Wonder itd. Povezovanje
udeležencev.

Modul 2
INOVACIJSKA
STRATEGIJA
+ KULTURA

Vsebina:
Strateške vrzeli in upravljanje portfelja inovacij.
Megatrendi in priložnosti post-COVID-19 obdobja.
Podjetništvo kot manjkajoča funkcija. Primeri pristopov
k inoviranju v korporacijah. Ustvarjanje ali preoblikovanje
inovacijske kulture. Notranje in zunanje, namerno in
nenamerno inoviranje.

Modul 3
CINO VLOGA
+ AMBICIJE

“

Vsebina:
CINO področja dela. Potencialni vpliv in
vrednost CINO vloge v podjetju. Sožitje
vloge izvršnega direktorja in direktorja
inoviranja/podjetništva (CINO/CEnO).
Priprava 10-kratnih ambicij. Izmenjava
izkušenj.

CINO certifikacijski program mi je dal predvsem nov miselni okvir in s tem pa tudi nova orodja, metode ter
načine razvojnega dela, ki bodo pospešila naša razvojna prizadevanja in nam zagotovila svetlo prihodnost.
Pot v novo prihodnost se prične z novimi koncepti razmišljanja.
Boštjan Veber, Akrapovič
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VSEBINA PROGRAMA CHIEF INNOVATION OFFICER

DAN 2: Sreda, 18. november 2020

Modul 4
VODENJE
+ INOVATIVNOST

Vsebina:
Pomen vodij. Ustvarjanje psihološko
varnega okolja. 5 disfunkcij ekipe.
Primeri vzpostavljanja zaupanja in popolne
preglednosti v (mešanih) ekipah. Učinkovito
delo/podpora članov izvršne ekipe. Vodenje
organiziranja inoviranja.

Modul 5
AGILNO DELO
+ MANAGEMENT

Vsebina:
VUCA svet. Okvir Cynefin. Agilna miselnost, vrednote,
načela in prakse ter orodja. Priporočene prakse
Management 3.0. Kadrovanje visoko učinkovitih in
samoorganiziranih inovacijskih skupin: sodelovanje,
učenje, izvajanje.

Modul 6
AGILNE METODE
+ ORODJA

“

Vsebina:
Kako hitreje narediti več z manj viri?
Delovno okolje, ki podpira okretnost.
Pregled ključnih agilnih orodij in procesov
kanban, scrum. Merjenje delovne hitrosti.
Različne oblike retrospektiv.

Posebej všeč mi je bilo sproščeno vzdušje in neposredna komunikacija skupine s predavatelji, ki
so nam bili vedno na voljo. Zares so ekipa, ki z zgledom izkazuje pripadnost svojemu poslanstvu, ki
je tudi naše, to je biti čim boljši CINO. In CINO je potovanje, ki se nikoli ne konča :-)
Darja Ferčelj Temeljotov, Lek
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VSEBINA PROGRAMA CHIEF INNOVATION OFFICER

DAN 3: Torek, 24. november 2020

Modul 7
IDEJE
+ KONCEPTI

Vsebina:
Formati in orodja za generiranje
idej - Hackathon, Dan inovacij,
Process Hack, Retrospektiva kako to pravilno narediti? Načini in
prednosti strukturiranja. Lastništvo
idej in projektov. Pridobivanje moralne
in materialne podpore zainteresiranih
strani.

Modul 8
DESIGN THINKING
+ SPRINT

Vsebina:
Design Thinking miselnost v praksi. Kultura
radovednosti. Korak nazaj: resnično
razumevanje priložnosti. Primeri Design
Sprint testiranja velikih negotovih poslovnih
priložnosti.

Modul 9
DESIGN THINKING
V PRAKSI

“

“

Vsebina:
Simulacija Design Thinking procesa
v 5 korakih: Empathy, Define, Ideate,
Prototype, and Test.
Pomen “Design” ekipe, ki deluje
skupaj - samostojno in v iteracijah.

CINO je bil zame izjemna izkušnja, zelo privlačna in pronicljiva. Takoj sem lahko začela dodajati
vrednost svojemu vsakodnevnemu delu, kot je izvajanje oblikovalskega razmišljanja, kako
spodbuditi kreativnost in ustvarjalno miselnost, kako zbirati in izvajati inovacije itd.
Polona Novak Maljkovič, SAS
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VSEBINA PROGRAMA CHIEF INNOVATION OFFICER
C H b u s i n e s s m o d e l C a n vas p lu s
1.2

Solution

ԫ

Existing Alternatives

Features

ԫ

1.3

M O D E L : ___________________________
Benefits

1.1

Problem, Desire, Need

DAN 4: Sreda, 25. november 2020
8

Modul 10
LEAN STARTUP
+ SCALEUP

Key partners

7 Key activities

Vsebina:
6 Key Resources
Učinkoviti koncepti oz. orodja
Business Model Canvas Plus, Value
Proposition Canvas Plus, Jobs To Be
Done, predpostavke in testiranja,
MVP-ji, pivotiranja in tehnike rasti.
Customer Development.
9

2 value proposition

3

5

“

“

Customer segm

Early Adopters

Revenue streams

The template is made available on the same CC licence terms as the original canvas, made by Strategyzer AG.

Vsebina:
Pametne metrike za merjenje napredka.
Investment Readiness Level. Postopnost
financiranja. Vloga “odborov za rast” (Growth
board). Spremljanje inoviranja. Inoviranje na
kvadrat/kubik. Kako izgleda resnično moderna
firma?

Modul 12
POSTAVITEV
INOVACIJSKEGA
MOTORJA

1

Channels

Unfair Advantage

Cost structure

Modul 11
INNOVATION
PORTFOLIO
MANAGEMENT

4 Customer Relationships

Vsebina:
Faze zajemanja, inkubacije,
pospeševanja in integracije novih
poslovnih modelov. Primeri iz prakse in
kaj vse gre lahko narobe. Oblikovanje
inovacijske strategije v praksi. Vizija
vašega načrta inovacijskega motorja.

V sklopu CINO izobraževanja sem spoznala kopico novih orodij, ki mi pomagajo pri dnevnem
reševanju situacij, ki nastajajo v vseh fazah timskega dela od viharjenja idej, do končne izvedbe
pravih inovacij.
Mojca Brecelj, Generali
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VSEBINA PROGRAMA CHIEF INNOVATION OFFICER

DAN 5: Torek, 17. december 2020

Modul 13
PITCHANJE
OBLJUB

Vsebina:
Lastnosti dobrih predstavitev.
Pripovedovanje zgodb. Dobre vaje za dobre
nastope: zakaj in za kaj nastop, osebna
priprava, prisotnost, drža, govor ... Izdelava
dobre vizualne podpore nastopa. Nasveti,
triki in orodja za povečanje učinkovitosti
virtualnega nastopanja / predstavljanja.

Modul 14
PRAKTIČNI
PREIZKUS
PITCHANJA

Vsebina:
Osebne izkušnje s predstavitvijo
svojih idej / ambicij / načrtov /
načrtov med kolegi. Pridobivanje
povratnih informacij od skupine.
Osebno mentorstvo, popravki in
izboljšave.

Modul 15
ZAKLJUČNA
DEBATA

Vsebina:
Zajem in obravnava vprašanj udeležencev
(na katera morda nismo odgovorili v
programu) - nanje bo odgovorila širša
skupina strokovnjakov / gostov ter
sami udeleženci. Predstavitev skupnost
InnoLumni in Lean Innovation Slovenija.

Vsak modul bo trajal 2 uri. Vsi udeleženci prejmejo nekaj gradiva pred
vsakim delovnim dnem.
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CINO CERTIFICATION PROGRAM
ORIS PROGRAMA
CINO CERTIFICIRANJA
BY CORPOHUB

Spoznali boste inovativna orodja, metode in strategije, ki jih današnji vitko-agilni vodje
uporabljajo za spreminjanje prihodnosti. Program je kombinacija predavanj, primerov iz
prakse (zunanji gosti) in konkretnega individualnega in timskega dela z izmenjavo mnenj
in izkušenj ter osredotočenimi razpravami. Usposabljanje je podprto s .ppt gradivi, primeri
dobre literature in primeri video vsebin za poglobljene raziskave. Udeleženci prejmete
tudi kopijo vsebine, ki jo ustvarite na sami delavnici. Ta znanja in izkušnje vam zagotovo
prinašajo tudi določen karierni napredek.
Na 15 CINO treningih boste dobili:
• vpogled v sistematičen pristop k vitkemu inoviranju novih rešitev vseh vrst;
• vsaj 20 konkretnih vitko-agilnih orodij in metod, ki jih lahko takoj uporabite pri svojem
delu, naj bo to redno, projektno ali inovacijsko;
• konkretne nasvete in rešitve za učinkovito upravljanje portfelja zapletenih projektov;
• vpogled v številne primere iz aktualne prakse v Sloveniji in tujini;
• posebno delovno gradivo z navedbami virov za samostojen dodaten študij;
• uradni CorpoHub CINO certifikat, ki bo podeljen na dogodku Lean Innovation Slovenia.
• (in nenazadnje) odlično priložnost za druženje s kolegi - vsak dan s pogovorom ob
pivu.

IZVAJALCI PROGRAMA

Lojze Bertoncelj

Matej Golob

CorpoHub d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
+386 41 252 614 (Daniela)
+386 41 764 563 (Lojze)
hello@corpohub.com

Voranc Kutnik

Daniela Bervar
Kotolenko

Enej Gradišek

CINO CERTIFIKACIJSKI
PROGRAM CENA:

COVID-19 online price: 2.490 € + VAT
Early bird: 1.990 € + VAT
Single module: 190 €+ VAT

PODROBNOSTI / PRIJAVA >>

