
– Peter Drucker

DESIGN THINKING 

best partner to develop your crew

„Nie ma nic bardziej nieefektywnego niż robienie efektywnie czegoś, co nie powinno być robione wcale.”



Zdajemy sobie sprawę, że każdą organizację tworzą ludzie, dlatego bardzo przykładamy się do rozwoju ich
kompetencji zawodowych. Dziękujemy za zaufanie.

Żyjemy w czasach, gdzie organizacje prześcigają się w pomysłach jak zainteresować klienta, przyciągnąć
jego uwagę i przekonać do zakupu produktu lub usługi. Usystematyzowanym i sprawdzonym podejściem
do procesu innowacji, patrzącym przez pryzmat wartości dla użytkownika, jest metoda Design Thinking.
Łącząc doświadczenie zawodowe prowadzącego Michała Pawlika, z dużą wiedzą na temat badań
marketingowych i sposobu interpretowania informacji rynkowych, dostajemy kompletną wiedzę możliwą
do bezpośredniego wdrożenia w firmie.

Szymon Górnik
Założyciel Indeed

Michał Pawlik
Trener

best partner to develop your crew

WSTĘP

Na kolejnych stronach znajdą Państwo:
• informacje o zespole trenerów Indeed,
• szczegółowy zakres szkolenia,
• profil trenera prowadzącego szkolenie.

Szkolenie poprowadzone przez trenera praktyka przybliża najnowsze trendy w danej dziedzinie oraz
pokazuje przykłady z wieloletniego doświadczenia zawodowego. Dzięki koordynacji warsztatów przez
zespół Indeed odpowiadamy na indywidualne potrzeby organizacji i do nich dopasowujemy zakres
szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu.
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Trenerzy Indeed to eksperci-praktycy, którzy specjalizują
się w swoich dziedzinach. Połączyliśmy ich doświadczenia
w jednym zespole, aby spojrzeć na Twoją organizację
z różnych stron.

Współpracując z nami, zapewniasz sobie wsparcie
specjalistów, których kompetencje wpłyną na rozwój
potencjału zawodowego Twoich pracowników.

INFORMACJE O INDEED

best partner to develop your crew

doświadczenie praktyków

blended learning

wartościowe szkolenia
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ZAKRES SZKOLENIA „DESIGN THINKING”

best partner to develop your crew

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2
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DZIEŃ 1

Design Thinking - wprowadzenie:

• Istota
• Zastosowanie
• Etapy procesu
• Najważniejsze narzędzia od strony praktycznej

Budowa zespołów:

• Ustalenie warunków realizacji warsztatu
• Określenie wyzwania projektowego

Etap empatii:

• Poznanie wyzwanie przez dokładną 
obserwację

• Zrozumienie potrzeb użytkowników

Etap definiowania problemu:

• Definiowanie właściwego problemu
• Określenie kluczowych założeń dla 

projektowanego rozwiązania na podstawie 
zebranych informacji



ZAKRES SZKOLENIA „DESIGN THINKING”
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DZIEŃ 2DZIEŃ 1
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Etap generowania pomysłów:

• Tworzenie maksymalnie dużej liczby 
potencjalnych rozwiązań zdefiniowanego, 
podczas poprzedniego etapu, problemu przy 
wykorzystaniu technik kreatywnych

Etap budowania prototypów:

• Wybór najciekawszych pomysłów
• Wizualizacja lub nadawanie pomysłom 

fizycznej formy

Wdrażanie i usprawnianie rozwiązań:

• Wprowadzenie poprawek po testach
• Opracowanie ostatecznej wersji 

projektowanego rozwiązania

Etap testowania:

• Prezentacja wykonanych prototypów
• Zbieranie informacji zwrotnych od 

użytkowników



DESIGN THINKING

best partner to develop your crew
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Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:

• Modeli zarządzania ukierunkowanych na wzrost pro-aktywności 
pracowników i procentu trafionych pomysłów w Twoim zespole

• Tworzyć przestrzeń, która wspiera uczestników  w procesie

• Budować zaangażowany zespół oparty na zaufaniu 
i odpowiedzialności

• Tworzyć koncepcje innowacyjnych produktów

• Technik rozwiązywania problemów i generowania pomysłów, które 
będą najlepsze dla Twojej organizacji

• Wdrażać i testować prototypy

• Wykorzystać zdobytą podczas szkolenia wiedzę w swojej 
codziennej pracy i w projektach

• Na podstawie zaprezentowanych podczas szkolenia case studies
w jaki sposób firmy najefektywniej zarządzają kreowaniem 
innowacji

• Narzędzi, które pozwolą pokonywać i rozwiązywać konstruktywne 
problemy



Właściciel agencji strategiczno-kreatywnej MOOQ, posiada duże doświadczenie
w branży marketingowej.

Michał współpracował w zakresie badań i strategii marketingowych z największymi polskimi
i zagranicznymi markami. Jako główny analityk współtworzył portal Nasza-Klasa, gdzie odpowiadał
za zdobywanie i gromadzenie informacji o użytkownikach oraz prowadził analizy marketingowe.
Związany był z firmą Added Value (obecnie Kantar Consulting), największą agencją strategiczną na
świecie. Autor i współautor wielu publikacji, m.in. raportów strategicznych IAB oraz prowadzący
szkolenia z zakresu wiedzy marketingowej. Certyfikowany moderator Design Thinking. W wolnym
czasie jest gitarzystą w zespole rockowym “Elementy”.

MICHAŁ PAWLIK - TRENER

best partner to develop your crew

lat doświadczenia w branży 
marketingowej

zrealizowanych 
i wdrożonych strategii 

marketingowych

zagrane koncerty

12 65 73

Ekspert w zakresie strategii marketingowych i skutecznych narzędzi komunikacyjnych

Międzynarodowe doświadczenie zawodowe

Prelegent na wielu konferencjach i wydarzeniach branżowych

Współpraca z największymi światowymi i polskimi markami
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