
 

 

Menő startupod van, vagy még csak most építed fel a vállalkozásodat? Üzletviteli és egyéb 
vezetési tanácsokra, nemzetközi kapcsolatokra lenne szükséged? Csapatoddal együtt szeretnél 
egy, a főváros szívében lévő irodában dolgozni? Szívesen megismernéd a hasonló kihívások 
előtt álló piaci szereplőket, vagy tanulnál tapasztalt szakemberektől? 

Amennyiben a fentiekre igen a válaszod, jelentkezz a cégfejlesztési, üzletfejlesztési és 
kapcsolatépítési lehetőségeket térítésmentesen kínáló Start it @K&H októberben induló 
inkubátorprogramjába, amely mindezt egy nemzetközi hálózat tagjaként biztosítja Budapest 
szívében. 

A Start it @K&H a K&H Csoport által társadalmi felelősségvállalás keretében működtetett 
startup vállalkozásokat támogató –„no equity, no share”– inkubátor és közösségi tér, amely a 
belga Start it @KBC mintájára jött létre Magyarországon. Programunkról bővebben információt 
lejjebb, valamint http://startitkh.hu oldalunkon találsz. 

Magyarország legtöbb startupot befogadó nagyvállalati inkubátoraként 2017 októbere óta 
járulunk hozzá a hazai startup ökoszisztéma fejlődéséhez, ingyenes szakmai előadásokkal, 
inspiráló meetupokkal segítve a startupok és kezdő vállalkozások iránt érdeklődőket.  

A Start it @K&H a most induló jelentkezési időszakban nagy fejlődési potenciállal rendelkező, 
jellemzően korai fázisban lévő startupokat vár újra az inkubátorprogramba, jelentősebb ágazati 
korlátozások nélkül. 

Amit elvárunk: 
● nemzetközi potenciállal rendelkező, üzletileg megvalósítható, piacképes projektek 

● minimum 2-3 fős, a megvalósítás mellett elkötelezett csapat 

● legalább egy csapattag részéről tárgyalás (és prezentáció) szintű angol nyelvtudás 

● egy 3 perces pitch keretében történő bemutatkozás 

● ha egy projekt bekerül a programba: részvétel az eligazító eseményen, képzéseken, 
mentorprogramokon  

● törekvés a sikerre, tudás és lehetőség szerinti fejlődés elérése a következő 6 
hónapban  

 

Milyen segítséget kínálunk? 

● 6 hónapos inkubációs programot biztosítunk. A közös munka indulásakor és a harmadik 
hónap végén közösen fogjuk áttekinteni, hogy hol tartotok, mire van szükségetek. 

● Belvárosi helyszínt: irodai környezetet a szükséges infrastruktúrával, a közel 300 m2 
alapterületű közösségi terünkben, ami a hét mindennapján elérhető a startupok 
számára. 

http://startitkh.hu/


 

 

● Mentorprogramot: a helyszínen rendelkezésedre áll egy tapasztalt mentorcsapat. 
Emellett, ha szükséges, a nagyvállalati környezetben is jól mozgó, egyéni mentorokkal 
is találkozhatsz. 

● Üzletfejlesztést: segítünk kidolgozni a sikerhez vezető, egyedi stratégiátokat, amit 
piackutatási és kommunikációs tanácsadással támogatunk meg. 

● Képzési programot. Szakértőink segítségével a vállalkozásfejlesztéshez szükséges 
tudást szervezetten, egyes esetekben személyre szabottan adjuk át. 

● Tudást és kapcsolatokat: meetupokat, workshopokat, rendszeres networking 
eseményeket szervezünk, ahol egy-egy kiemelt téma szakértőivel és potenciális 
befektetőkkel is találkozhatsz. Emellett hozzáférést nyújtunk a hazai bankszektor egyik 
legerősebb szereplőjének kapcsolatrendszeréhez. 

● Nemzetközi tapasztalatszerzést: a legjobban teljesítő, legígéretesebb startupok 
lehetőséget kaphatnak bekapcsolódni a belgiumi vagy USA-beli Start it @KBC 
inkubátorának programjaiba. 

 
Várunk infoestünkön 2018. szeptember 11-én, ahol betekinthetsz a Start it @K&H-nál folyó 
munkába, találkozhatsz a korábbi hullámokban bevont, itt dolgozó csapatokkal, valamint 
visszajelzést kaphatsz ötletedre az inkubátor csapatától és szakmai mentoraitól. 
 
Jelentkezési időszak: 2018. augusztus 21. (kedd) 12 óra – 2018. szeptember 20. (csütörtök) 24 
óra. 
Jelentkezés: a http://startitkh.hu/jelentkezes oldalon keresztül, az angolul kitöltött regisztrációs 
kérdőív segítségével.  

 Pitch Day felkészítő: minden, a szakmai zsűri által kiválasztott csapatot meghívunk a 
2018. szeptember 26-ra szervezett prezentációs felkészítésre. 

 Pitch Day: 2018. szeptember 27. - a csapatok szakmai zsűri előtt prezentálják 
projektjüket 3 perces pitch keretében, választásuk szerint angol vagy magyar nyelven 
(ehhez külön prezentációs anyagot nem kell leadni). Minden prezentációt 5 perces 
kérdés-válasz szekció követ. 

Helyszín: Start it @K&H inkubátor, H-1051 Budapest, Arany János u. 20. 
 
Fontos tudnod, hogy: 
- a Start it @K&H program kezdeményezője, a K&H Bank elképzelései között nem 
szerepel üzleti célkitűzés, nem kér vagy vár el a programban résztvevő startupoktól anyagi vagy 
más jellegű ellenszolgáltatást, nem kíván bennük üzleti részesedést szerezni, és nem teszi a 
részvétel feltételéül az általa nyújtott pénzügyi és befektetési szolgáltatások igénybevételét. 
- a program szervezője fenntartja a jogot a jelentkezés szabad elbírálására és 
elfogadására.  
- sikeres pályázás esetén a programban való részvétel feltételeiről és együttműködésük 
kereteiről a felek írásban állapodnak meg 


