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proces generowania i weryfikowania produktów i usług

Poznaj metodę, dzięki której będziesz
mógł odpowiedzieć twierdząco 
na wszystkie zadane pytania!

Czy na pewno wiesz
czego chcą klienci?



proces generowania i weryfikowania produktów i usług

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do korzystania z metodyki Design 
Thinking podczas generowania i weryfikowania produktów i usług, ale też doskonalenia 
tych już istniejących.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:
- pobudzać kreatywność współpracowników
- zaplanować i przygotować proces projektowy
- określić kolejne kroki procesu Design Thinking
- dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań
- wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych
- przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu

Grupę docelową szkolenia stanowią osoby, które chcą tworzyć nowe usługi 
i produkty lub planują rozpocząć działalność gospodarczą. Pracownicy działów marketingu 
oraz badań i rozwoju, kadra zarządzająca, właściciele i pracownicy MŚP.

Korzyści: W trakcie warsztatów uczestnicy opanują metodykę Design Thinking na swoich 
tematach lub przygotowanych przez trenera. Samo wykorzystanie metodyki łączy w sobie 
kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub 
klientów. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, 
bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych 
krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań. Firma, 
której pracownicy zdobędą wiedzę na temat Design Thinking może stworzyć wewnętrzne, 
innowacyjne środowisko do tworzenia nowych usług i produktów, które będą 
wprowadzane na rynek. Oferta dopasowana do potrzeb odbiorców, to większe nią 
zainteresowanie, a co za tym idzie – większe zyski.

Termin i miejsce do uzgodnienia z zamawiającym

Preferowana wielkość grupy: 12 osób

Warianty usługi (ceny nie zawierają kosztu wynajmu sali): 

Oferta 1: 2-dniowe warsztaty (16h) + konsultacje e-mail przez 14 dni (cena 2 720 zł + 23% VAT za grupę)

Oferta 2: 2-dniowe warsztaty (16h) + konsultacje e-mail przez 14 dni + 1 dodatkowy dzień (8h) 

indywidualnego mentoringu u zamawiającego do wykorzystania w ciągu 14 dni (3 500 zł + 23% VAT)

Oferta 3: 3-dniowe pogłębione warsztaty (24h) + konsultacje e-mail przez 21 dni + 2 dodatkowe dni (16h) 

indywidualnego mentoringu u zamawiającego do wykorzystania w ciągu 21 dni (5 500 zł + 23% VAT)

Prowadzący:  - doradza firmom w kreowaniu i doskonaleniu ŁUKASZ SZCZĘSNY
produktów i usług przy wykorzystaniu procesu design thinking (skoncentrowanego 
na odbiorcy/użytkowniku), pomaga w budowaniu efektywnych i kreatywnych zespołów 
oraz wspiera w przygotowywaniu ciekawych prezentacji multimedialnych. Pracownik 
Biura Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.

Skontaktuj się z nami i ustal szczegóły szkolenia

tel. 603 216 580
szkolenia@dgswift.pl

www.dgswift.pl 
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