Blue Owl

IDEA
DESIGN
Odważ się na innowacje

KONTAKT
Adres

Telefon

Online

Blue Owl
Albańska 8/4
60-123 Poznań

tel office: 602 575 939

Email office: hello@blueowl.pl
Strona: www.blueowl.pl

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?

IDEA DESIGN
CO TO TAKIEGO?
IDEA DESIGN
IDEA DESIGN
OD POMYSŁU
DO BIZNESU

To innowacyjna usługa konsultingowa umożliwiająca przejście z fazy inkubacji pomysłu biznesowego do
wejścia na rynek. Usługę IDEA DESIGN charakteryzuje proces kreatywnych warsztatów umożliwiających
dopracowanie posiadanego pomysłu biznesowego, jego sprototypowanie, a następnie wprowadzenie na
rynek. Cały proces prowadzony jest przez doświadczonych konsultantów wyposażonych w narzędzia
pozwalające na kompleksowe wdrożenie w życie projektu biznesowego.

PROCES PRZEBIEGU USŁUGI

WERYFIKACJA
IDEI

WARSZTATOWA
PRACA NAD IDEĄ

WPROWADZENIE
IDEI W ŻYCIE

IDEA DESIGN to usługa dla Ciebie? Odpowiedz sam!
Chcesz założyć firmę?
Chcesz przekuć ideę w biznes?
Masz świetny pomysł, ale nie wiesz jak wdrożyć go w życie?
Brakuje Ci doświadczenia i potrzebujesz fachowego wsparcia?
Czujesz, że jesteś wyjątkowy?
Chcesz być szefem sam dla siebie?
Chcesz sprawdzić się jako przedsiębiorca?

IDEA DESIGN to korzyści dla Ciebie:
Zdobędziesz niezbędne doświadczenie
Otrzymasz konkretne narzędzia biznesowe
Uzyskasz dostęp do najlepszych ekspertów na rynku
Zbudujesz model biznesowy oraz plan finansowy
Weźmiesz udział w innowacyjnych warsztatach prowadzonych
przez profesjonalnych moderatorów
Otrzymasz wsparcie na każdym etapie realizacji Twojego pomysłu

STWORZONE PRZEZ

Blue Owl
Albańska 8/4
60-123 Poznań

