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KIM
JESTEŚMY?

INFORMACJE
O NA S
—

Zmieniamy
przedsiębiorstwa
innowacjami
DLACZEGO?
bo wierzymy, że to Ty wytyczasz ścieżki, a nie nimi podążasz
bo innowacja to klucz do sukcesu
bo świat nie stoi w miejscu
bo mamy odwagę kroczyć w nieznane
bo wiemy, że tego potrzebuje Twoja firma

W JAKI SPOSÓB?
analizując sytuację przedsiębiorstwa od środka [INSIGHTS]
projektując nowe i unikalne rozwiązania dla Twojego biznesu
[PRODUCT & SERVICE DESIGN]
wytyczając nowe ścieżki dotarcia do Twoich Klientów
[SALES DESIGN]
budując silną markę w świadomości Twoich Klientów
[MARKETING DESIGN]
kreatywnie stąpając po ziemi i dążąc do celu [DESIGN JAM]
tworząc dziś strategię jutra [STRATEGY DESIGN]

PODEJMIESZ WYZWANIE?

DESIGN JAM
CO TO TAKIEGO?

CZYM JEST
DESIGN JAM

To 2-dniowy warsztat
projektowania
rozwiązań, które
zmienią Twoją firmę.

KROK 1

KROK 2

POMYSŁ / IDEA

BADANIE POTRZEB
I TESTOWANIE IDEI

KROK 3
KROK 5

KROK 4

GENEROWANIE
ROZWIĄZAŃ
SPRAWDZENIE
OPŁACALNOŚCI
ROZWIĄZAŃ

PROTOTYPOWANIE
I TESTOWANIE
ROZWIĄZAŃ

Przykładowa realizacja usługi Design Jam: Certigon Sp. z o.o.
Przed skorzystaniem z usługi Design Jam, Certigon stanowił grupę pasjonatów systemów informatycznych wsparcia
produkcji, którzy zrealizowali wspólnie kilka projektów. Blue Owl, w ramach usługi, w odpowiedni sposób pozwolił
usystematyzować ich działania i nakierować firmę na odpowiednie tory. Na początek przeprowadziliśmy badania
użytkowników, które pozwoliły na zrozumienie ich potrzeb w obszarze produkcji. Dzięki tak otrzymanemu insightowi,
stworzyliśmy mapę potencjalnych rozwiązań, która następnie przerodziła się w propozycję ofertową firmy. W kolejnym
kroku, dla lepszego zrozumienia specyfiki rynku przeprowadziliśmy analizę mapy kontekstów oraz zilustrowaliśmy
model biznesowy działania przedsiębiorstwa. Wykonane w ramach usługi działania zrodziły mnustwo pomysłów, które
następnie przekształciły się w gotowe rozwiązania. Dzięki Design Jam zespół firmy Certigon nie tylko wypracował
unikalne rozwiązania produktowe, lecz także zdecydowanie lepiej zrozumiał swój obszar biznesowy oraz jego
funkcjonowanie.

DESIGN JAM
DLACZEGO, DLA KOGO?
DLACZEGO
DESIGN JAM?
SPECJALNE KORZYŚCI
DLA CIEBIE
ORAZ TWOJEGO ZESPOŁU
—

Daje możliwość zbudowania interdyscyplinarnego zespołu projektowego
oraz wykorzystania jego ponadprzeciętnych umiejętności.
Pozwala na uzyskanie efektu synergii 2 + 2 = 5.

Oferta DESIGN JAM została
w specjalny sposób
dopasowana do potrzeb
współcześnie funkcjonujących
organizacji.

Umożliwia powstanie innowacyjnych pomysłów w obszarze organizacji oraz
poza nią.

Dzięki zastosowaniu metodyki
Design Thinking możliwe jest
projektowanie innowacji, które
rozwiązują faktyczne problemy
użytkowników.

Wspiera proces integracji pracowników oraz wspomaga budowę zespołów
projektowych.

Poszukując optymalnych
rozwiązań zespoły projektowe
przechodzą przez
6 sprzężonych ze sobą etapów.

Pobudza kreatywność i fantazję jednocześnie dając twarde, biznesowe
podstawy do projektowania nowych rozwiązań.

Pozwala spojrzeć na swoją firmę, markę oraz produkt oczami użytkowników.
Umożliwia niskokosztowe prototypowanie oraz wydajne testowanie nowo
wprowadzonego rozwiązania.
Inicjuje zmiany w organizacji prowadzące do powstawania innowacji.
Pobudza drzemiący w pracownikach potencjał.

Efektem pracy jest powstanie
rozwiązań odpowiadających na
problemy i pragnienia
użytkowników.

CEL

DESIGN JAM ZESPÓŁ

Wspólnie osiągniemy
zamierzony cel!

Wypracowanie
innowacji

2 dni intensywnej
pracy projektowej

DLA KOGO
DESIGN JAM?
dla firm dużych oraz korporacji,
dla przedsiębiorstw sektora MŚP,
dla jednostek samorządowych,
dla instytucji sektora publicznego oraz NGO’s,
dla organizacji sportowych.

Specjalistów
z różnych
dziedzin

WYCENA USŁUGI
DESIGN JAM

2
ZESPÓŁ

2

DNI
INTENSYWNEJ
PRACY

DOŚWIADCZONYCH
Interdyscyplinarnych
MODERATORÓW
specjalistów

*Liczba zespołów zależna od ilości uczestników JAM’u

STWORZONE PRZEZ

Blue Owl
Albańska 8/4
60-123 Poznań

5*

INTERDYSCYPLINARNYCH
ZESPOŁÓW
PROJEKTOWYCH

