5. YILINDA BİNE YAKIN FİRMANIN BAŞVURDUĞU
İNOVALİG’DE SİZ DE YERİNİZİ ALIN!
Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG, 5. senesinde
rekor başvuruya koşuyor!
Türkiye’nin en inovatif firmalarını belirleyen ve bu firmaları Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik
Haftası’nda ödüllendiren İnovaLİG’in 2018 başvuruları hız kesmeden www.inovalig.com
adresinden alınmaya devam ediyor.
Yılbaşından bu yana başvuruların alındığı İnovaLİG 2018’e, 5. yılında 50 farklı sektörden
1.000’e yakın firma başvurdu. TİM’in uluslararası yönetim danışmanlığı firması IMP3rove
Academy işbirliğiyle gerçekleştirdiği İnovaLİG’e ilk yıl 460, 2015 yılında 488, 2016 yılında
761 ve geçtiğimiz yıl 971 firma başvurmuştu.
5 farklı kategoride İnovaLİG’in şampiyonları her yıl ödüllerini, Sayın Cumhurbaşkanımızın
elinden almanın gururunu yaşarken, başvuran ve IMP3rove anketini tamamlayan tüm firmalar
dünyada 80 ülkeden 7.500 küresel firmanın yer aldığı sistem içerisindeki konumlarını ücretsiz
olarak kıyas analizi raporu ile görme şansına sahip oldu.

İnovalig’e Neden Başvurmalısınız?
 5 farklı kategoride ilk 3 firmaya Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda ödül
 350 Euro bedelindeki Kıyas analizi raporunu ücretsiz alma imkanı
 TİM yayınları, Dünya Gazetesi ve ilgili tüm sosyal medya platformlarında başarı
hikayelerinde yer alma imkanı
 Yıl boyunca gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası etkinliklerde temsil
 İnovasyon odaklı yurtdışı heyet ve programlarda temsil
 Kıyas analizi raporunu tamamlayan tüm katılımcılara sertifika
 Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda Şampiyon firmalara yüksek sayıdaki
temsilcileriyle katılım ve firmanızı tanıtma imkanı
 Yıllar itibariyle hem sektör hem Dünya genelindeki konumunu takip edebilme ve interaktif
bir platformda geliştirme imkanı
 İnovaLİG web sitesinde paylaşılan 5 farklı kategorideki finalist ve şampiyonların tanıtım
bilgileri arasında yer alma imkanı

İnovaLİG’in Başarı Hikayeleri Nelerdir?
İnovasyon Stratejisi, İnovasyon Organizasyon ve Kültürü, İnovasyon Sonuçları, İnovasyon
Döngüsü ve İnovasyon Kaynakları olmak üzere 5 farklı kategoride yüzlerce başarı hikayesi
bulunuyor. İnovasyon Sonuçları kategorisinde son 2 yılda üst üste şampiyonluk alan VSY
Bioteknoloji, dünyada 3 milyon kişinin Türk göz içi lensi ile görmesini sağlıyor. Göz içi
lenslerin kg başına ihracat değeri ise tam 675 bin dolar. Yine aynı şekilde Türk malı ilk ütüyü,
ilk mekanik süpürgeyi, ilk mutfak robotunu ve ilk elektrikli cezveyi üreten Arzum, 2017 yılında
İnovaLİG İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü şampiyonu oldu. Müşterileri arasında
Mercedes, Ford, Toyota gibi dünya devi otomobil üreticilerin yer aldığı Farplas da 2017 yılında
İnovasyon Stratejisi Şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yıl ilk kez Kobi Özel Ödülü alan, Diesel,
West Point ve Dalisa gibi markalara “Private Label” olarak üretim ve 52 ülkeye ihracat yapan
Evteks “Bası Yarasını Engelleyen Yatak Çarşafı” üretiyor. Bu firmalar başta olmak üzere son
4 yılda ödül alan 63 ve yarışmaya katılan 3.000’i aşkın firma Türkiye’nin inovasyon
ekosistemine ve katma değerli ihracatına büyük katkı sağladılar. Siz de Türkiye’nin en inovatif
firmaları arasında yerinizi almak için 15 Haziran 2018’e kadar www.inovalig.com adresinden
İnovaLİG’e başvurabilir ve 4-6 Ekim’de Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda ödül
alma imkânına sahip olabilirsiniz.

