
  
 

 
Cisco anunţă competiţia Cisco I-Prize pentru identificarea ideilor noi de afaceri 

 
Competiţie internaţională pentru accelerarea inovaţiilor lansată prin utilizarea de tehnologii pentru 

colaborare 
  
Odată cu deschiderea Cisco Globalisation Centre East la Bangalore, India, Cisco® a anunţat lansarea 
Cisco I-Prize, o competiţie deschisă tuturor întreprinzătorilor şi inovatorilor din întreaga lume.  Cisco I-
Prize urmăreşte reunirea unor echipe internaţionale care să dezvolte idei de afaceri utilizând tehnologiile 
de colaborare de la Cisco şi punerea în practică a acestor idei prin intermediul procesului Cisco de 
identificare a tehnologiilor inovatoare în scopul lansării lor în pieţele de profil.  Membrii echipei 
câştigătoare vor avea oportunitatea să se alăture companiei Cisco în calitate de fondatori ai unui 
departament nou pentru tehnologii noi.   De asemenea, este posibil ca, în funcţie de valoarea ideii 
selectate, Cisco să investească până la 10 milioane de USD pentru finanţarea noului departament. 
 
Tradiţia Cisco se bazează pe ideea de conectare interumană, iar apariţia tehnologiilor de colaborare bazate 
pe Internet oferă o oportunitate nouă de a conecta inovatorii şi de a-i ajuta să-şi transpună ideile în afaceri 
viabile.  Utilizând forţa reţelei la nivel global şi profitând de apariţia unor procese şi instrumente noi de 
colaborare, Cisco speră să identifice idei noi de afaceri de la participanţi din întreaga lume.   
 
„Există zone extinse din lume unde inventatorii şi întreprinzătorii nu au acces imediat la capitaluri de 
investiţii sau la alte mijloace de finanţare, însă au idei excelente.  Dorim să oferim acestor inovatori o 
piaţă de desfacere şi mijloacele necesare pentru a-şi transpune visurile în realitate. Apariţia tehnologiilor 
pentru colaborare şi dezvoltarea reţelelor determină o evoluţie rapidă a modului în care lucrăm.  Cisco are 
certitudinea că pot fi deschise noi canale de propagare a ideilor prin eliminarea decalajelor geografice şi 
că, în acelaşi timp, cultura inovaţiei caracteristică firmei Cisco poate beneficia de o infuzie de idei noi.” 
(Marthin DeBeer, Senior Vice President, Cisco’s Emerging Technologies Group) 
 
Competiţia Cisco I-Prize a fost anunţată de Marthin DeBeer, care a participat la deschiderea oficială a 
Cisco Globalisation Centre East la Bangalore, India, prin intermediul tehnologiei de generaţia următoare 
Cisco TelePresence.    Mai multe informaţii despre Cisco Globalisation Centre East pot fi găsite la adresa 
Web http://newsroom.cisco.com/globalisation/.  
 
Detalii despre competiţia Cisco I-Prize 
 
Ideile prezentate vor fi examinate într-o manieră similară evaluărilor efectuate la Cisco privind ideile noi 
de afaceri propuse la nivel intern pentru departamentul Emerging Technologies Group care a coordonat 
proiectele colaborative Cisco TelePresence şi Cisco Digital Media System.  Juriul va evalua elementele 
de inovare tehnologică şi oportunităţile de afaceri generate de ideile propuse.  Ideile participanţilor trebuie 
să aibă potenţialul de a genera pentru Cisco un venit de cel puţin 1 miliard de USD într-o perioadă de 5 – 
7 ani şi trebuie trimise utilizând ca platforme reţele IP. În etapele ulterioare, participanţii pot beneficia de 
acces la o gamă largă de instrumente Cisco pentru colaborare, inclusiv de WebEx Meeting Center şi 
WebEx WebOffice, şi de oportunitatea de a utiliza sălile de întrunire TelePresence din locaţii Cisco din 
întreaga lume. 
 



Competiţia Cisco I-Prize este deschisă oricărei persoane cu vârsta peste 18 ani.  Angajaţii Cisco şi 
membrii familiilor acestora nu sunt eligibili pentru participarea la competiţie.  Pentru a consulta 
regulamentul competiţiei şi a trimite solicitări de participare, vizitaţi pagina Web de la adresa 
http://www.cisco.com/iprize.   
 
Despre Cisco Systems 
Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet care transformă modul 
de conectare, de comunicare şi de colaborare interpersonală.  
Informaţii despre Cisco: http://www.cisco.com.  
Pentru ştiri de ultimă oră, accesaţi site-ul Web de la adresa http://newsroom.cisco.com. 
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