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Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na szkolenie:
„Design Thinking - myślenie projektowe dla przedsiębiorców”
I. Celem szkolenia jest:
Celem szkolenia jest omówienie podejścia Design Thinking do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań
przez zastosowanie zestawu narzędzi i umiejętności, dzięki którym można projektować nieszablonowe
rozwiązania w swoich projektach lub biznesie.
II. Efekty szkolenia:
•

Wiedza w zakresie koncepcji Design Thinking

•

Wiedza i umiejętności w zakresie kreowania nowych pomysłów

•

Wiedza i umiejętności w zakresie projektowania innowacyjnych rozwiązań

III. Adresaci:
•
•
•

Dyrektorzy i kierownicy działów
Menedżerowie zarządzający zespołami pracowniczymi
Pracownicy wszystkich szczebli

IV. Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do Design Thinking – co to jest myślenie projektowe
2. Doświadczenie cyklu Design Thinking - empatia, synteza, generowanie pomysłów,
prototypowanie i testowanie
3. Projektowanie strategii biznesowej z wykorzystaniem Design Thinking
4. Czego oczekuje Twój klient? – projektowanie perspektywy klienta z Design Thinking
5. Projektowanie usług dla klienta w oparciu o jego perspektywę
6. Marketing z wykorzystaniem Design Thinking
7. Wdrażanie zmian w oparciu o Design Thinking
8. Projektowanie perspektywy rozwoju w oparciu o Design Thinking
9. Czego potrzebujesz do wykorzystania Design Thinking – zasoby w procesie
V. Czas trwania szkolenia:
Szkolenie obejmuje 12 godziny dydaktyczne.
VI. Opłata
Opłata za udział wynosi 1350, 00 PLN netto + 23% VAT.
Opłata obejmuje następujące świadczenia ze strony OTREK:
•
•
•
•
•

przeprowadzenie zajęć w wymiarze 12 godzin dydaktycznych wg ustalonego zakresu,
obszerne materiały autorskie trenera,
materiały piśmiennicze: notes i długopis,
wydanie zaświadczeń dla uczestników szkolenia,
ciepłe i zimne napoje oraz lunch podczas realizacji szkolenia
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VII. OPIEKUNOWIE SZKOLENIA

IWONA ORKISZ; Tel. 071/356-50-89; 601 77 14 38; email : szkolenia@otrek.com.pl
KATARZYNA ALEKSANDROWICZ ; tel. 71/ 356 50 89 ; email: szkolenia2@otrek.com.pl;
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