K&H Bank Zrt.
Start it @K&H

Az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja 2019. évi pályázatán a Jövő gazdasága
kategóriában shortlist jelölést kapott.

A PROGRAM IDŐTARTAMA:

2017 októbere óta folyamatosan.

A PROGRAM ELŐZMÉNYEI:

A K&H Csoport három évtizedes
üzlettámogatási tevékenysége során észlelte,
hogy számos kiváló innovatív ötlet bukik el a
vállalkozói ismeretek hiánya miatt, a startup
életciklus korai szakaszában nagyon kevés
segítség érhető el a sikeres piacra lépéshez, a
befektetői-partneri kapcsolatépítéshez.
Figyelembe vették a Startup Hungary 2016-os
felmérését is, miszerint a hazai startupok
mindössze 11 százalékában van női alapító (a
globális átlag 16 százalék), a női vállalkozói
szellemben még óriási kiaknázatlan potenciál
rejlik.

A PROGRAM CÉLJA:

A vállalkozásösztönzési program célja a hazai
vállalkozói szféra támogatása, erősítése,
fellendítése, melyet a bank társadalmi
felelősségvállalási alapokra helyezve ingyen
nyújt. A program a jellegéből adódóan
tökéletesen alkalmasnak bizonyult arra, hogy a
kiválasztási folyamat egyenlő feltételei mentén
egyre több női alapítású vállalkozás
csatlakozzon, amelyek így egyre nagyobb
figyelmet kapnak.

ILLESZKEDÉS A VÁLLALAT
MŰKÖDÉSÉHEZ:

A program a K&H Csoport CSR-törekvéseinek
egyik fő pillérét, a vállalkozásösztönzést erősíti,
és közvetlen bevétel - valamint profitelvárás
nélkül tevékenykedik. Mindazonáltal szorosan
együttműködik a stratégiai főosztállyal, a bank
kkv szegmens marketing főosztályával és az
üzletfejlesztés főosztállyal (esetenként közös
rendezvények, továbbá kapcsolatitőke- és
tudásmegosztás útján). Szakemberei
rendszeresen képviselik pénzügyi vagy
innovációs konferenciákon, egyetemi
kurzusokon a pénzintézetet.

A PROGRAM LEÍRÁSA:

A Start it @K&H egy startup vállalkozásokat
támogató inkubátorprogram, melynek négy
legfontosabb tevékenységi pillére az irodai
infrastruktúra, a vállalkozói tudásátadás, a
személyre szabott mentorálás, valamint
bevonás a K&H hazai-nemzetközi
kapcsolatrendszerébe. Mindehhez
térítésmentesen jutnak hozzá a Start it @K&Hban fejlődő startupok. A célcsoportot a korai
fázisú vállalkozások jelentik, a félévente
meghirdetett jelentkezési időszakokban az
egyik fő üzenet a társadalmi vállalkozásokat és
a női alapítású startupokat célozza meg. A
programot az teszi különlegessé, hogy
nemcsak iparágtól függetlenül, de anyagi
ellenszolgáltatás vagy részesedés kérése nélkül
fogad be és segít startup projekteket a
fejlesztésben, forrásszerzésben, piacra
lépésben, ténylegesen működő nemzetközi
inkubátorhátteret kínálva.
Egyre több női alapítású vállalkozás csatlakozik,
így támogatásuk egyre nagyobb figyelmet kap:
- 0-24 órában elérhető ingyenes irodával,
személyre szabott és állandó
mentorprogrammal, startuponként 20 000
dollár értékű Google-felhőszolgáltatással
támogatják őket;

- a program részeként lehetőség nyílik
nemzetközi tapasztalatszerzésre a belga, cseh
és amerikai piacon (a belga anyabanki
inkubátorprogram részeként);
- tematikus rendezvényekkel, a női
példaképeket, befektetőket és vezetőket
bemutató panelbeszélgetésekkel kívánják
inspirálni, segíteni a vállalkozó kedvű hölgy
ötletgazdákat.
A kétheti mentori konzultációkon és a havi, az
inkubátor menedzsmentjével történő közös
egyeztetéseken felül minden startup
háromhavonta részt vesz egy úgynevezett
boardroom meetingen, ahol a mentorokkal,
szakértőkkel közösen részletesen értékelik a
csapat előrehaladását, visszajelzéseket adnak,
és vázolják a tervezett következő lépéseket. A
startupok és a program teljesítményéről a K&H
felsővezetői, a Country Team előtt félévente
számol be a program menedzsmentje.
A belgiumi és egyesült államokbeli Start itinkubátoroknál alkalmazott, angol nyelvű
jelentkezési oldalon keresztül huszonöt
kifejtendő kérdéssel mérik fel az ötlet
validitását, az ötletgazdák terveit, eddigi
eredményeit. Így valóban minőségi, nagy
potenciálú projektekkel tudnak együtt
dolgozni.

KÖZÖSSÉG:

A program előkészítésében az anyabanki
inkubátorprogram (Start it @KBC) vezetői és a
hazai startup ökoszisztémában otthonosan
mozgó három független tanácsadó
segédkezett. Egyikük, Müller Tamás a
nemzetközi Women Startup Competition
főszervezője. A program "női vonalát" a
tanácsai mentén kezdték el kialakítani.
Rendszeres konzultációk mellett a program
első évében közvetlen tanácsadási
tevékenységgel segítették a Start it @K&H
fejlődését, 2019-ben pedig a Women Business
Angels-szel működtek együtt.
A program első egy évében a külsős tanácsadói
tevékenység a "helyismeretet" segítette
megszerezni a hazai startup ökoszisztémában,
a női vállalkozások körében. Ezt követően egyre
inkább támaszkodtak a növekvő számú, a
csapatokat térítésmentesen segítő mentoriszakértői csoportra, valamint a közép- és
nagyvállalati partnerekre.

Külső partnereikkel a startupok számára
teremtett hozzáadott értéket mérlegelve
működnek együtt olyan szakmai területekre
fókuszálva, melyeket a K&H Csoport
alaptevékenysége nem fed le. Harmincöt főnél
is nagyobb mentorcsapatuk mellett partnereik
között tudhatják az Unilevert, a PwC-t, a
Google-t is.
Belső kommunikációs csatornáikon
rendszeresen promotálják a részvételi
lehetőségeket a nyilvános, innovációs témájú
rendezvényeiken. Kollégáik bevonása az
ismeretátadás vagy az inspiráció mellett arra is
alkalmat ad a kiválasztási időszakaik során,
hogy elkötelezett "nagykövetként" segítsenek
a robotikai, egészségügyi és zöld megoldások,
vagy a femtech és más női alapítású
vállalkozások toborzásában. Emellett több
K&H-s női mentor, tréner segíti önkéntesen a
csapatokat.

HATÁS:

A program kétéves működése során
körülbelül harminc belsős workshop és
ötven nyilvános meetup során dolgozták fel
az innovációs és vállalkozásfejlesztési
témákat. A vállalat aktívan közreműködött
mind a hét, női alapítású résztvevő startup
üzleti tervezésében, médiatámogatásában.
Eredmény, hogy még ezen startupok
mindegyike működik. A cég segítségével öt
csapat már sikeresen piacra lépett, és már
bevételekre is szert tett, míg kettő a
prototípusának elkészültén tevékenykedik.
Fejlődésüket a bank kéthetente mentori
találkozókkal követik. A hét startup összesen
270 millió Ft külső piaci tőkebefektetést
vont be. A csapatok számos szakmai díjat
nyertek el. Alumni startupjaik női alapítói
közösségükben maradnak mentorként,
panelbeszélgetések résztvevőiként.
A K&H Csoport kollégái önkéntesként
jellemzően mentori-konzulensi szerepben,
valamint a szakmai, nyilvános
panelbeszélgetések résztvevőjeként voltak
jelen. Ilyen minőségben az elmúlt két évben
mintegy húsz munkatársuk működött közre
a szakmai tevékenységben, nemcsak a
vezetői és koordináló képességek fejlődését,
hanem a nagyvállalati világtól eltérő
dinamikát és gondolkodásmódot értékelték
hasznos tapasztalatként.

JÖVŐ:

A K&H továbbra is szeretné a legnagyobb hazai
nagyvállalati inkubátorprogramot működtetni
a minőségi sztenderdek fenntartása mellett.
Másrészt a startupok felé kínált hozzáadott
értéket szeretnék bővíteni fizikai
infrastruktúrájuk és hazai kapcsolataik
bővítésével, továbbá a nemzetközi piacra lépés
megkönnyítésével partnerségeken keresztül.
Dedikált női programjukkal, eseményeikkel
még inkább ösztönöznék a hölgy
startuppereket innovatív ötleteik hatékony
megvalósítására.
A csapatokkal szervezett havi
megbeszéléseken folyamatosan monitorozzák
a tapasztalatokat, igényeket. A Start it @K&H
dinamikus fejlődését fenntartva újabb
inkubátorterülettel bővül a program. A
startuponként rendelkezésre álló jelenlegi,
20 000 dolláros Google-felhőszolgáltatás
mellett számos egyéb, hasonló jellegű-értékű
terméket biztosítanak térítésmentesen,
beleértve a csatlakozás lehetőségét a belgiumi,
cseh és egyesült államokbeli inkubátorokhoz.
Női programjukkal a világátlag feletti női
(mentori és startup-) részvétel növelését
célozzák meg, beleértve a vállalkozó kedvű
édesanyákat közvetlenül segítő megoldásokat.

Törekvéseikbe újabb külsős nagyvállalati és
szakértői partnereket vonnak be. Jelenleg a
program nemzetközi megerősítése az egyik fő
fókuszterület, melyen a hat belgiumi Start itirodával, illetve a prágai és New York-i
inkubátorokkal közösen dolgoznak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:




https://startitkh.hu
https://drive.google.com/open?id=1bHmO
d2Q67EQuMoUIClCj_mCdWiAGyT6g

