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İnovasyon radarı

Çalışmanın
amacı,
otel
işletmelerinde
iş
modeli
inovasyonunun
nasıl
gerçekleştirilebileceği ve bütüncül bir inovasyon stratejisine geçiş için gerekli
değişikliklerin nasıl uygulanabileceğinin keşfedilmesidir. Bu amaçla, örnek olay olarak ele
alınan Swissotel Büyük Efes İzmir’in RADAR grubu yöneticilerine Chen ve Sawhney
(2010) tarafından geliştirilen İnovasyon Radarı Ölçeği uygulanmış ve ilgili yöneticilerle
ölçekte yer alan bazı soruları derinlemesine görüşmek üzere mülakat yapılmıştır. İş
modelindeki hangi fonksiyonel alanların şuana kadar inovasyonun odak noktası olduğunu
ve hangi alanların henüz kullanılmamış inovasyon potansiyeline sahip olduğunu
değerlendirmek için işletmenin mevcut inovasyon performansı ölçülmüştür. Araştırma
bulguları, örnek olay işletmesinin iş modeli inovasyonunun 10 boyutu üzerine yüksek
düzeyde odaklanarak inovasyon yaptığını, “çözümler ve süreçler” boyutlarının ise
inovasyon açısından gelişim fırsatları sunan boyutlar görünümünde olduğunu
göstermektedir. Ayrıca bulgulardan yararlanılarak, Canvas modeline (Osterwalder &
Pigneur, 2010) göre işletmenin mevcut iş modeli de yapılandırılmıştır. Çalışma, otel
yöneticilerine, iş modeli inovasyonunu stratejik olarak nasıl gerçekleştirebileceklerine
ilişkin önerilerin sunulması açısından özgün değer taşımaktadır.
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The aim of the study is to explore how business model innovation can be realized in hotel
businesses and how to implement the necessary changes to shift to a holistic innovation
strategy. For this purpose, the Innovation Radar Scale developed by Chen and Sawhney
(2010) has been applied to the RADAR group managers of Swissotel Büyük Efes İzmir,
which is considered as a case study, and semi-structured interviews with the relevant
managers were conducted. The findings suggest that the case hotel innovates on 10
dimensions of business model innovation at a high level and the "solutions and processes"
dimensions seem to offer development opportunities in terms of innovation. Moreover,
the existing business model of the case hotel is also structured according to the business
model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010). The study is of original value in providing
suggestions to hotel managers about how to strategically implement business model
innovation.
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