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DETERMINE O POTENCIAL COMERCIAL DE
QUALQUER TECNOLOGIA OU INVENÇÃO
EM APENAS DEZ DIAS ÚTEIS
“O IE tem se mostrado com uma excelente ferramenta para
verificar a força e o potencial de mercado das tecnologias
que gerenciamos como empresa de transferência de
tecnologia e fundo de investimento no México. O IE é
profissional, rápido e acessível ".
Eduardo Valtierra, CEO

Creative

PROCESSO SIMPLES EM TRÊS
ETAPAS

1
ENVIE OS DETALHES DA
INVENÇÃO USANDO O
FORMULÁRIO ONLINE

2

AVALIADORES
ESPECIALISTAS USAM O
NOSSO SISTEMA
PROPRIETÁRIO DE IA E
PREPARAM UM
RELATÓRIO COMPLETO

3
REALIZAÇÃO DE
ANÁLISE DETALHADA E
ENTREGA DE
RELATÓRIO EM DEZ
DIAS ÚTEIS

”O que todos vocês fazem é disruptivos e de alta qualidade, a um valor que ninguém foi capaz de praticar. "
Jeff Amerine
University of Arkansas

Usado por mais de 250 organizações em todo o mundo
para avaliar rapidamente suas inovações. Mais de 6.000
relatórios foram realizados até o momento.

About

Slide

Os relatórios IE incluem:
Resumo e Métricas de Comercialização
Análise Tecnológica
Avaliação do potencial de mercado
Análise SWOT

Força da PI

Identifica clientes em potencial
Informações relevantes sobre o setor

TEKCAPITAL - CLIENTES SELECIONADOS

O QUE NOSSOS CLIENTES DIZEM
SOBRE NÓS
“A Tekcapital ajuda empresas de todos os tamanhos a encontrar e adquirir
descobertas universitárias para criar valor de mercado. Descobrimos que a oferta
foi bem recebida pelas nossas empresas listadas que utilizaram seu serviço. "

Paul Dorfman
Managing Director
NYSE EURONEXT
“A análise de PI foi muito útil e forneceu uma visão clara das tecnologias".

Daniela Fuentes
Directora
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica
Vicerrectoría de Investigación, Santiago, Chile

“Não poderíamos estar mais satisfeitos com seu desempenho e valor para nossa
organização."

Scott Gibson
Vice-Dean

O QUE NOSSOS CLIENTES DIZEM
SOBRE NÓS
“Tivemos uma ótima experiência com os resultados dos estudos que solicitamos".

Patricia Anguita,
SubGerente de Comercializacion de Proyectos
de Innovacion en Foundacion COPEC-UC
“Recomendamos os relatórios Invention Evaluator para qualquer organização que
pretenda comercializar tecnologias".

Lisa Lorenzen,
ISU Research Foundation
“O IE tem sido uma excelente ferramenta para poder verificar a força e o potencial de
mercado das tecnologias que gerenciamos como empresa de transferência de
tecnologia e fundo de investimento no México. O IE é profissional, rápido e acessível ".

Eduardo
Valtierra, CEO
“A ferramenta Invention Evaluator nos ajudou a tomar decisões com um maior grau de
certeza do caminho que a tecnologia deve seguir."

Jorge Darlas
Ejecutivo de Transferencia de Tecnología y Licenciamiento
Concepción, Chile

O QUE A IMPRENSA DIZ SOBRE
NÓS
"Além de um portfólio crescente de investimentos em PI em universidades, a
Tekcapital ajuda instituições e empresas de pesquisa a desenvolverem tecnologias
disruptivas e a expandir seus portfólios de capital intelectual, alavancando seu
conjunto de poderosos serviços de transferência de tecnologia e convenientes”.
Julian Mitchell
“A Tekcapital lançou um aplicativo no início deste ano que permite aos usuários
pesquisar PI a partir de seus smartphones. É uma boa forma de ser ter ideia do que
está por aí, identificar as tecnologias que você deseja e fazer girar seus ambientes
criativas. ”
Drew Hendricks
“Um empresário que deseja se beneficiar da PIU [propriedade intelectual da
universidade] tradicionalmente teria que se relacionar com universidades
individuais, estabelecendo relações com seus escritórios de transferência de
tecnologia. Hoje, porém, empreendedores e organizações internacionais facilitam
um sistema de acesso quase sem atrito a essa riqueza de informações. ”
Nick Hastreiter
"A inovação está levando as empresas a olhar para fora de suas equipes interinternas de P&D", disse Gross, que é o fundador e CEO da Tekcapital, uma empresa
de PI da universidade e centros de pesquisa... Capturar a inovação em meio a
multidão, agora é simples o suficiente para se tornar parte do kit de sobrevivência
de qualquer empresa.
Andrew Medal
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