LEONARDO
projekt razvoja inovativnega poslovnega okolja
z vključevanjem dobaviteljev v Hidriin model inovativnosti
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Inovativnost je od nekdaj eden od temeljev razvoja človeštva in danes tudi konkurenčnosti na globalnem trgu. Zato v Hidrii že leta
razvijamo unikatni model inoviranja in vlagamo v razvoj inovacijske kulture in inovativnega okolja. Eden od ključnih elementov
naše inovativnosti je tesno povezovanje s partnerji, s katerimi lahko skupaj presegamo meje običajnega sodelovanja in razvijamo
nove, globalno prebojne rešitve.
Vlagamo v razvoj novih izdelkov, tehnologij, procesov, materialov
in poslovnih modelov. Pri tem ne zanemarjamo niti manjših izboljšav. Posebej se posvečamo inovacijam, ki pomenijo novost na trgu
in našim kupcem in končnim uporabnikom prinašajo pomembno
novo dodano vrednost.
V procesu razvoja naše inovacijske kulture se želimo dotakniti
vseh, ki razmišljajo podobno kot mi. Želimo deliti znanje, inovativnost in kreativnost in ustvarjati nove poslovne modele, ki temeljijo
na odgovornosti, medsebojnem zaupanju in spoštovanju.
Odprto inoviranje je skupen izziv in priložnost, v kateri vsak od partnerjev izmenjuje znanje in ideje ter deli iz tega nastale rezultate.

Zavedamo se tudi pomena, ki ga prinaša koncept odgovornega
inoviranja, zato želimo skupaj z vami, dobavitelji, iskati novosti
na področju trajnostnih rešitev za prihodnost planeta in človeštva.
S tem namenom začenjamo projekt LEONARDO, poimenovan po
enem najslavnejših inovatorjev v zgodovini človeštva, Leonardu da
Vinciju, ki je kot vizionar s pogumom in strastjo videl in sprejemal
izzive, zanje iskal in odkrival nove rešitve in bil ves čas korak pred
sodobniki.

S prejemom nagrade European Bussines
Award za najbolj inovativno družbo v
Evropi za leto 2012/2013, ki smo jo osvojili
v konkurenci preko 15.000 podjetij iz
cele Evrope, nismo prevzeli le priznanja
za naše inovativne sposobnosti, temveč
tudi odgovornost, da naše znanje,
kompetence in strast do inoviranja
prenašamo v vsa okolja, v katerih
delujemo.

LEONARDO
LEONARDO je nagrada Hidrie za naše najinovativnejše dobavitelje
– partnerje. Podeljevali jo bomo vsaki dve leti tistim partnerjem, ki
boste s svojimi kreativnimi in inovativnimi pristopi ter posledično
novimi rešitvami:
n

 ajbolje razumeli Hidriino vizijo in poslanstvo pri zagotavljanju
n
zelene mobilnosti in trajnostnega ugodja bivanja v stavbah,

n

v teh smereh razmišljali proaktivno in soustvarjali našo skupno
vizijo,

n

skupaj z nami razvijali za njeno uresničitev pomembne nove
inovativne izdelke, tehnologije, procese, materiale in poslovne
modele.

Nagrada LEONARDO prejemnikom zagotavlja odmevno priznanje
njihovi kreativnosti in inovativnosti, v sami Hidrii pa vam prinaša
mesto »prvega med enakimi«, najboljše izhodiščne pogajalske pozicije in mesto ključnega dobavitelja – partnerja.

SKUPAJ BOMO V PROJEKTU HIDRIA LEONARDO RASLI,
SE RAZVIJALI IN PUŠČALI POMEMBNO SLED NA
GLOBALNEM ZEMLJEVIDU ČLOVEKOVEGA RAZVOJA.

LEONARDO
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NATEČAJ LEONARDO ZA LETO 2014
Do konca maja 2014 bomo v Hidrii objavili natečaj, s katerim bomo
povabili vse, ki z nami sodelujete in se z nami razvijate, da nam
posredujete vaše popolnoma nove inovativne zamisli ter tudi tiste,
ki ste nam jih v letu 2013 in 2014 že posredovali in tako kandidirate
za prejem nagrade za najbolj inovativne dobavitelje Hidrie za leto
2014. Nagrade bodo podeljene na našem dnevu dobaviteljev v
oktobru 2014.

Prednostno iščemo inovativne rešitve, ki prispevajo k udejanjanju
zelene mobilnosti in trajnostnega udobja bivanja in bodo:
n znižale

stroške naših procesov,

n izboljšale

našo produktivnost,

n znižale

porabo energije oz. uvedle nove
obnovljive vire,

n omogočile

uvedbo novih, boljših, lažjih in
cenejših materialov,

n izboljšale
Več informacij lahko vedno dobite pri svoji kontaktni osebi v Hidrii.
Z veseljem pa bosta na vsa vaša vprašanja odgovorili tudi:

Irena Rimac,

direktorica korporativne
nabave
T +386 5 375 66 05
E irena.rimac@hidria.com

Tanja Mohorič,

direktorica za inovacijsko kulturo
in evropske projekte
T +386 5 375 66 16
E tanja.mohoric@hidria.com

kakovost naših izdelkov in uvedle
popolnoma nove,

n uvedle

nove tehnologije, procese in poslovne
modele,

n izboljšale
n ustvarile

našo skupno konkurenčnost,

nova kakovostna delovna mesta.

