
 
 

          

 

SGEB OPEN INNOVATION CHALLENGE 

 

I. Интро 

Не дотам отдавна, банките бяха възприемани като капсулирани и консервативни институции, 

по-скоро ограничаващи, отколкото приветстващи – и движещи – промяната.  

Постоянно развиващата се среда, в която живеем, новите технологии и все по-взискателните 

потребители са само част от двигателите на „новото банкиране”. Преразглеждането на вече не 

толкова ефективните бизнес модели е вече факт; днес, банковите институции са по-отворени 

към нови предизвикателства от когато и да било, в стремежа си да бъдат гъвкави и максимално 

близо до потребителя.  

Ние вярваме, че иновациите са сред основните двигатели на промяната. Иновациите, свързани 

с подобряване на клиентското изживяване, които ще издигнат банкирането на изцяло ново 

ниво.  

Знаем, че да бъдеш иновативен е процес и призвание, а не само еднократна стъпка, но също 

сме убедени, че силното начало е важно.  

Затова, имаме удоволствието да ви поканим да станете част от SGEB #Better Open Innovation 

Challenge.  

 

II. Кратко описание 

SGEB #Better Open Innovation Challenge е предизвикателство, което ще даде възможност на 

вдъхновени иноватори от всякакви сфери, както и на специалисти от Сосиете Женерал 

Експресбанк, да споделят и развият идеите си на тема „Иновации във финансовите услуги 

за подобряване на клиентското изживяване и това на служителите”.  

Предизвикателството ще се проведе през първия уикенд на месец юни, 4 и 5.06, в „ЕТО. Място 

за култура”, на адрес гр. София, бул. "Христо Ботев" 95.  

 

 



 
 

          

 Водещ на събитието ще бъде Винченцо ди Мария; завършил Индустриален 

дизайн в университета Saint Martins и директор на Architechta - Società Italiana di Architettura 

dell'Informazione (сдружение, което е фокусирано върху архитехтура на уеб сайтове и интранет 

дизайн). Винченцо е опитен дизайнер, известен с творческите и стратегически техники, които 

използва в работата си, както и организатор на различни креативни събития от типа 

„hackathon”. Като такъв, Винченцо ще помогне на различните групи от професионалисти да си 

сътрудничат по ефективен и продуктивен начин. 

 

III. Регламент и участие 

Петнадесет работни групи от по петима участника ще разполагат с два дни, за да разработят 

идеите си. През целия процес, участниците ще бъдат напътствани от фасилитатора Винченцо 

ди Мария, както и от опитни ментори. На място участниците ще получат пет дефинирани теми, 

които ще имат възможност да развият. Ще разполагат с възможност да тестват идеите си върху 

реални клиенти, както и да създават прототип на идеите си.  

В края на втория ден, жури от видни предприемачи и инвеститори ще оцени и награди работата 

на екипите. Идеите ще бъдат от типа “open source” под лиценза Creative Commons Attribution 4.0 

International (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), т.е. свободни за разпространяване и 

комуникиране в бъдеще като се упоменават авторите.  

 

IV. Награди 

Три от проектите, които съберат най-много точки от журито, ще получат награден фонд от 2500 

лева, разпределени по 500 лева за всеки участник.  

 

V. Регистрация 

Желаещите да кандидатстват следва да попълнят формата за кандидатстване 

https://goo.gl/ogVcP3 . Срокът за кандидатстване е до 25.05.2016 (сряда).  

 

VI. Класиране на кандидатите за участие 

Ще информираме избраните участници до 27-ми май.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
https://goo.gl/ogVcP3


 
 

          

 

VII. Програма 

Събота, 4 юни 2016: 

 Посрещане и регистрация 

 Мотивиращо въведение 

 Съставяне на екипите 

 Обявяване на специфичните теми на предизвикателството 

 Обяд 

 Генериране на идеи 

 Тестване и валидиране на идеите с реални клиенти 

 Галерия на иновациите – плакати на идеите 

Неделя, 5 юни 2016: 

 Закуска 

 Техники за прототипиране 

 Протитипиране и подкрепа от менторите 

 Обяд 

 Подготовка на презентациите 

 Презентации и обратна връзка от журито 

 Обявяване на наградените 

 Празник на креативността! 

 

VIII. Жури 

Журито на предизвикателството е съставено от изявени предприемачи, инвеститори, както и от 

мениджъри в Сосиете Женерал. Те ще имат удоволствието да оценят проектите и да изберат 

трите отбора, които ще бъдат отличени с награди. 

 

IX. За контакти 

https://www.facebook.com/events/627948674020859/ 

https://www.facebook.com/events/627948674020859/

