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Turn you ideas into Capital

SR

Shift Innovatie is een consultancy, gerund door zes jonge ondernemers van
de studie Science & Innovation Management aan de Universiteit Utrecht.
Shift is al meer dan vijf jaar dé studentconsultancy op innovatiegebied in
Utrecht.
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Wij willen met Shift de kennis van onze studie in de praktijk brengen.
Voor ons de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Voor u de
mogelijkheid om een frisse blik te verwerven.
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ONZE DIENSTEN

Wat maakt uw bedrijf
innovatief, nu en in de
toekomst? Wij helpen u
deze vraag te beantwoorden.

Innovatie in de praktijk,
omgaan met weerstand,
brainstormen en effectief
nadenken over business
cases. Een kleine greep uit
onze workshops.

Wij beschrijven op
heldere wijze uw markt
zodat uw product een
goede start maakt.

Evaluatie en uitwerking
van business cases, onmisbaar bij de lancering
van een nieuw product of

Shift draagt bij aan het
strategisch verwerken
en analyseren van grote
hoeveelheden data.

Innovatieadvies

Workshops

Business Cases

Marktonderzoek

Data-analyse

Samenwerken met Shift Innovatie heb ik als zeer prettig ervaren. Ze werken professioneel
en zijn klantgericht. Een bedrijf dat de studentenstatus is ontgroeid.
- Tessa van Hoesel, projectmanager Herman Wijffels Innovatieprijs
Snel, fris en exibel. Werken met Shift is pragmatisch en to the point. Hierdoor komen wij
snel tot mooie en inhoudelijke sterke eindproducten. Te gek!
- Evert-Jan de Vries, oprichter PPREP.co

WAAROM SHIFT INNOVATION?
FLEXIBEL

SAMENWERKINGEN
Na zes jaar hebben we een solide klantenbasis opgebouwd. Een aantal voorbeelden uit ons portfolio:
UMCU - Ureka Mega Challenge

AGILE WERKMETHODE

Schrijven businessplan voor finalisten

AkzoNobel
Innovatieworkshop voor directie marketing

FRISSE & KRITISCHE BLIK

HIER Klimaatbureau
Onderzoek energiebesparingtool

MAATWERK

Dialogic
Inzet van big data voor overheidsevaluaties

DICHTBIJ DE WETENSCHAP

Rabobank - Herman Wijffels Innovatieprijs
Evalueren van business cases

Contact:
www.shift-innovatie.nl | info@shift-innovatie.nl

