Warsztat

Design Thinking - praktyczny kurs
moderatora

Warszawa, 19 - 20 września

• Zdobędziesz praktyczne umiejętności projektowania metodą design thinking,

poznasz proces, jego etapy i narzędzia

• Dowiesz się, jak robią to inni. Poznasz przykłady różnych branż wykorzystania

metody design thinking

• Dowiesz się, jak zaplanować projekt, identyfikować rzeczywiste problemy

i potrzeby, jak zdefiniować wyzwanie projektowe, skoncentrowane na
użytkowniku i celu biznesowym

• Zdobędziesz umiejętności holistycznego patrzenia na problem pod kątem

biznesowym i społecznym

Zgłoś swój udział już dziś!
 530 755 339

 ewa.rokicka@bmspolska.pl

WARSZTAT

Praktyczny kurs moderatora
Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy poznają od
strony teoretycznej i praktycznej proces i narzędzia projektowania metodą Design Thingking. Jest to coraz bardziej popularna metoda pracy projektowej, skoncentrowana na
rozwiązywaniu problemów i zaspakajaniu rzeczywistych potrzeb użytkowników. Polega
na współtworzeniu w interdyscyplinarnych zespołach. Łączy kreatywność i innowacyjność, dzięki którym wdrażane rozwiązania służą innym w codziennej pracy i w osiąganiu
celów. Tak właśnie rozumiemy innowacyjność. Odkryj jej twórczy charakter i skuteczność!
Dla kogo?
Szkolenie polecamy w szczególności:
• Menedżerom różnych działów, liderom projektów i ich zespołom, w szczególności
w marketingu, R&D, HR, obs łudze klienta i sprzedaży, zajmujących się rozwojem
procesów, produktów i usług.
• Wszystkim, którzy poszukują skutecznych metod wprowadzania zmian w organizacji,
a ich kreatywna natura nieustannie woła o nowe wyzwania.
Metodyka
Podczas przepracować na konkretnych wyzwaniach cały proces projektowy, z wykorzystaniem podstawowych narzędzi. Dowiecie się mi.in dlaczego design stał się znowu
ważny. Dlaczego design thinking jest skuteczną metodą projektowania i jak to wygląda
w praktyce.
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Robert Walczyński, Multimedia Polska S.A.
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„Warsztat „Systemy Motywacyjne w Call/Contact Center” zorganizowany przez
Business Media Solutions Sp. z o.o. był przygotowany i prowadzony bardzo
profesjonalnie.Poruszone zagadnienia przedstawiły tematykę w wielu ujęciach,
prelegenci (praktycy) w wyczerpujący sposób prowadzili panele, dzieląc się swoim
doświadczeniem przekazali cenne wskazówki. Dodatkowo warsztaty stwarzają
okazję do nawiązania wielu kontaktów biznesowych, jak również wymiany
doświadczeń. Każdemu polecam.

E

Referencje

PROGRAM
Dzień I
I faza procesu — Eksploracja
• jak wstępnie zdefiniować, zweryfikować i pogłębić problem lub wyzwanie do rozwiązania?
• czym jest empatia i dlaczego jest dzisiaj tak wa żna w projektowaniu?
• kogo dotyczy problem i dlaczego jest to ważne?
• jak szybko dowiedzieć się co rzeczywiście powinniśmy zmienić?
• co wiemy i jak to wykorzystać?
II faza procesu — Kreacja
• czym jest kreatywność?
• generowanie i rozwijanie pomysłów,
• selekcja i wybór najbardziej warto ściowych pomysłów,
Dzień II
III faza — Prototypowanie i testowanie
•dlaczego warto prototypować?
•czym jest prototyp i jaka pełni rolę?
•zbudowanie prototypu,
•weryfikacja koncepcji,
IV faza — Wdrożenie
•przygotowanie do wdrożenia,
•opracowanie rekomendacji wdrożeniowych (czynniki decydujące o sukcesie),
•opracowanie wska źników ewaluacji wdro żenia (kluczowych wskaźników efektywności),
•przeanalizowaliśmy wnioski i co dalej?

„Udział w spotkaniu okazał się niezwykle ciekawym doświadczeniem – bardzo miło móc w jednym
miejscu spotkać praktyków, którzy z pasją są w stanie podzielić się rozwiązaniami zastosowanymi w ich
Contact Center, podzielić się odpowiedziami na trudne pytania, jednocześnie pozostawiając pole do
merytorycznej dyskusji zarówno w czasie wystąpienia, jak i w kuluarach. Uważam, że jest to wydarzenie,
w którym każdy, niezależnie od długości swojego stażu i posiadanego doświadczenia, znajdzie wiele
interesujących tematów i inspiracji. Z chęcią wezmę udział w kolejnej edycji”.
Adrian Malinowski, Bank Zachodni WBK

TRENER
Rafał Kamiński
Jest doświadczonym menedżerem, trenerem, innowatorem, projektantem rozwiązań
biznesowych, społecznych i technologicznych.
Facylituje prace zespołów projektowych metodą design thinking i kieruje projektami. Jest
certyfikowanym auditorem oceniającym skuteczność procesów biznesowych i Green
Beltem Lean Six Sigma.
Posiada 18 lat do świadczenia, które zdobywał pracując na stanowiskach
specjalistycznych, menadżerskich i jako właściciel własnej firmy. Pracował dla takich firm
jak PTK Centertel (Orange Polska), Polkomtel (Plus) i Raiffeisen Bank.
Realizował projekty m.in dla takich firm jak BZWBK, CIMA Poland, OTIS, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i SGH. Kierował lub brał aktywny udział w blisko 100
projektach, w obszarze sprzedaży, obsługi Klienta, rozwoju produktu, strategii, projektach
R&D, transformacji i integracji, procesów wsparcia i HR.
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