
Wprowadzanie produktu na rynek
Jak ofertować nowe produkty i nie podłączać się
do strategii walki cenowej?

Warszawa, 18-19 kwietnia 2018 

Warsztat

•  Przebieg procesu „od pomysłu do realizacji”

•  Jak zaprojektować, przetestować i zaproponować
    to czego naprawdę chcą klienci? Za co gotowi są zapłacić?

•  Jak właściwie wpleść „głos klienta” w proces innowacji produktu?

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl



Warsztat

Wprowadzanie produktu na rynek.
Jak ofertować nowe produkty i nie podłączać się do strategii walki cenowej?

 Nigdy nie było tak trudno odnieść sukces rynkowy wprowadzając nowy produkt na rynek jak jest to obecnie. 
Powszechna konkurencja, niepewność prawdziwych potrzeb klienta prowadzi często, pomimo „dobrego pomysłu”, dużego i 
kosztownego wysiłku przedsiębiorstwa do niepowodzenia przy wprowadzeniu nowego produktu na rynek. Taka sytuacja 
powoduje frustrację zespołu, a firmie często może przynieść wymierne straty.  Ale nowe produkty wprowadzać trzeba. Rodzi 
to potrzebę innego, innowacyjnego podejścia. Podejścia, w którym w strukturze uporządkowanego i przejrzystego procesu 
wspartego narzędziami i dobrymi praktykami zespołowy wysiłek całej firmy będzie miał finał w sukcesie rynkowym produktu. 
Sukces będzie, gdy klienci docenią produkt i gotowi będą zapłacić za niego adekwatną cenę, korzystną dla firmy. Oznacza to, 
że firma potrafi „pomóc klientowi” ich produktem w wykonywaniu przez niego ważnego zadania w innowacyjny, efektywny i 
skuteczny sposób, a przy tym zarobić. 
 Warsztaty są skierowane szczególnie do osób, które nie wierzą już, że powierzchowne zmiany w procesie tworzenia 
nowych produktów naprowadzą firmę na sukces. Wierzą, że sukces rynkowy produktu to nie tylko wysiłek sprzedawców, ale 
całej firmy i rozstrzyga się dużo wcześniej nim handlowcy dostaną nowy produkt do ręki. Szukają więc systematycznej i 
spójnej wiedzy: efektywnych, sprawdzonych i  skutecznych rozwiązań w zakresie tworzenia i wprowadzania nowych 
produktów na rynek w sposób innowacyjny, który będzie podstawą ich strategii konkurowania.

Cel:
• Poznanie nowych paradygmatów myślenia o produkcie i kliencie
• Zrozumienie procesu i zjawiska innowacji produktu
• Zapoznanie się z metodyką i narzędziami “Projektowania propozycji wartości i rozwoju produktów w oparciu o rezultaty”, 
wspartych tzw. dobrymi praktykami, kluczowymi czynnikami sukcesu lub niepowodzenia
• Udoskonalenie metod rozumienia ważnych potrzeb klientów i sposobów komunikowania się z nimi
• Poznanie sposobów wdrożenia rozwiązań dotyczących tworzenia nowych produktów w całej firmie
• Zrozumienie roli klienta, pracowników firmy, konsultanta zewnętrznego i wewnętrznego w procesie pracy nad nowym 
produktem

Korzyści:
• Uczestnicy szkolenia poznając nowe paradygmaty myślenia o kliencie i produkcie uzmysłowią sobie praktyczne 
konsekwencje znanej, ale do końca nie rozumianej prawdy, że „..klienta interesują o tyle nasze produkty, o ile pozwalają mu 
one rozwiązać Jego problemy…“, że nasze wysiłki go nie obchodzą - interesują go za to rezultaty jakie chce osiągnąć 
„zatrudniając” nasz produkt do pracy. Uczestnikom pozwoli to zrozumieć schematy tworzenia wartości dla klienta i 
zastosować je w praktyce swojej firmy.
• Znając proces tworzenia/projektowania produktu, testowania i dostarczenia klientowi będą mogli świadomie go 
kontrolować w praktyce - zarządzać nim w zakresie efektywności i skuteczności. Proces ten wesprą adekwatnymi 
narzędziami i dobrymi praktykami. Uświadomią sobie korzyści z korzystania z przejrzystego procesu innowacji produktu w 
kontekście wzrostu skuteczności, poprawy efektywności i zmniejszenia ryzyka niepowodzenia.
• Uczestnicy będą umieli korzystać w pełni z doświadczenia i umiejętności zespołu, często interdyscyplinarnego, w procesie 
projektowania i udostępnienia wartości dla klienta. Będą umieli również tworzyć i kierować pracą takiego zespołu, którego 
wysiłki lepiej skoordynują i skoncentrują na tworzeniu wartości dla klienta. 
• Uczestnicy nabędą umiejętność myślenia w kategoriach projektowych (project design, tworzenie i rozwój produktu), a dzięki 
wnikliwemu badaniu i weryfikowaniu prawdziwych potrzeb klienta zwiększą swoją empatię i wiedzę o kliencie, a także nauczą 
się z nim efektywnie komunikować. Nabędą także umiejętność eksperymentowania i poszukiwania dowodów na poparcie tez 
w procesie projektowania i udostępniania wartości dla klienta.

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo
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Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym 
razem było to szkolenie z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto 
szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany 
trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki mnóstwo, praktyczna wiedza i 
zastosowanie w pracy. Polecam!

Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Warsztat

Dla kogo jest ten warsztat?

Zarządy spółek, kadra kierownicza, główni specjaliści, osoby odpowiedzialne za projektowanie i wprowadzenie nowych 
produktów na rynek, pracownicy działów badań i rozwoju, pracownicy działów sprzedaży i marketingu.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładu i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu praktyczne 
wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem. 

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

• Mini prezentację – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
• Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez uczestników 
szkolenia:
 o Ćwiczenia, case study;
 o Pytania i odpowiedzi;
 o Praca w grupach;
 o Dyskusja;
 o „Burza mózgów”;
 o Ćwiczenia indywidualne;
 o Informacje zwrotne dla Uczestników od Trenera.

Zakres szkolenia:

DZIEŃ I
Rozpoczęcie: 09:00

I. Strategia innowacji produktu (rozwój produktu w oparciu o rezultaty - Outcome Driven Innovation)
1. Nowe paradygmaty ukierunkowania na klienta w procesie innowacji produktu
2. Proces innowacji, wartość dla klienta, jak klient widzi i ocenia produkt (oparcie o oczekiwane przez niego rezultaty), 
formułowanie strategii innowacji
3. Pozyskiwanie informacji od klienta: o zadaniach stawianych produktowi, rezultatach i ograniczeniach (w świetle nowych 
paradygmatów), mapa zadań klienta
4. Odkrywanie szans rozwojowych produktu, metodyka odkrywania potencjału innowacji produktu, ustalanie priorytetów 
rozwojowych w oparciu o zadania klienta i osiągane rezultaty
5. Segmentacja rynku oparta o rezultaty jakie daje klientowi produkt, kryteria segmentacji, wyróżniki segmentów
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II. Narzędzia i proces Projektowania Propozycji Wartości (Value Proposition Design)
1. Narzędzia: Mapa otoczenia, kanwa modeli biznesowych, kanwa propozycji wartości, opis narzędzi,  sposób wykorzystania 
i wzajemnych powiązań
2. Mapa propozycji wartości (produkty, generatory korzyści, środki przeciwbólowe). Profil klienta (korzyści, zadania, 
bolączki); proces tworzenia; dobre praktyki, typowe błędy i listy pytań kontrolnych
3. Proces dopasowania propozycji wartości i profilu klienta: rodzaje dopasowania, dopasowanie w segmencie B2B i B2C, 
wielokrotność dopasowania w segmencie B2B, różnice w podejściu do segmentacji (zmiana paradygmatów segmentacji - 
segmentacja w oparciu o zadania), różne konteksty (różne zadania) działania klienta powodujące zmianę jego priorytetów i 
proponowanych dla niego rozwiązań

Zakończenie: 17:00

DZIEŃ II
Rozpoczęcie: 09:00

III. Iteracyjny proces poszukiwania propozycji wartości. Fazy pracy nad pomysłami.
1. Projektowanie wartości, kształtowanie pomysłów, rola, proces, zasady tworzenia prototypów i ich rodzaje, 
priorytetowanie pomysłów, listy kontrolne, dobre praktyki, inspiracje, metody push (technologia i rozwiązanie) i pull 
(identyfikacja zadań o wysokiej wartości i wybór zadania)
2. Testowanie rozwiązań - proces, metodyka tworzenia i testowania hipotez biznesowych i rozwiązań, sposoby testowania, 
karty testowe, techniki uzyskiwania ocen i spostrzeżeń klienta, sposób prowadzenia wywiadów z klientami i zasady w 
kontekście oceny „pomysłu” propozycji wartości, listy kontrolne oceny propozycji wartości, porównanie naszej propozycji 
wartości z konkurentami
3. Pętla zwrotna, metodyka oceny efektów procesu testowania (hipotezy biznesowe, stawianie i ocena)

IV. Poszukiwanie właściwego modelu biznesowego dla projektowanej propozycji wartości (dopasowanie, różne poziomy 
dopasowania)
1. Proces tworzenia wartości dla klienta i firmy, dopasowanie i poziomy dopasowania, wykorzystanie Modelu Biznesowego 
Canvas
2. Metody i kryteria oceny projektu modelu biznesowego
3. Plany biznesowe a procesy eksperymentowania biznesowego: porównanie podejść, aspekt ryzyka biznesowego, proces 
Customer Development (rozwój produktu zorientowany na klienta), zasady Lean Startup
4. Gromadzenie zdobytej wiedzy w firmie z procesu/procesów projektowania i udostępniania wartości klientowi

V. Wdrożenie w firmie metodyk: “Projektowania propozycji wartości i rozwoju produktu w oparciu o rezultaty”
1. Proces zmiany organizacyjnej: strategii, celów, procesów, uprawnień organizacyjnych, kompetencji  i mentalności 
pracowników; zarzadzanie zmianą
2. Rola konsultanta/konsultantów w procesie projektowania, testowania i udostepnienia wartości dla klienta oraz jej 
podtrzymywania w formie nowych produktów

Zakończenie: 17:00

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Włodzimierz Charchuła

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i praktycznym wdrażaniu nowoczesnych 
koncepcji zarządzania takich jak: controlling (w tym controlling projektów), szczupłe 
zarządzanie - metodyki kanban, modele biznesowe - zarzadzanie projektami biznesowymi, 
zarządzaniu w oparciu o ograniczenia – metoda łańcucha krytycznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem i zastosowaniem w zarządzaniu projektami. Posiada miedzy innymi 
certyfikaty:

• Prince 2 Fundation,  APMG – International
• Professional Scrum Master I - Scrum.org, Ken Schwaber
• IPMA D, International Project Management Association

Pełnił funkcje Prezesa, członka zarządu, dyrektora, członka rady nadzorczej w spółkach 
prawa handlowego w różnych firmach i branżach. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, 
Studiów menedżerskich Die Akademie fűr Fűhrungskräfte der Wirtschaft w Bad Harzburg  i 
Kolegium Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów 
podyplomowych „Zarządzanie jakością” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jak i szeregu 
specjalistycznych szkoleń i kursów. Obecnie jest niezależnym doradcą i konsultantem w 
zakresie zarządzania. 

Jak sam mawia: „Moim celem jest pomaganie firmom jak zarabiać więcej pieniędzy”


