
Zamknięte Do ustalenia

Profesjonalnie przygotowane
sale szkoleniowe INQOO

Siedziba klienta

12 osób

16h zeg. (2 dni po 8h)
po dostosowaniu programu

THE EXPERIENCE
– BUSINESS DESIGN

The Experience to trening umiejętności patrzenia na
produkt/projekt z pełnej perspektywy biznesowej.
Skutecznie łączy trzy obszary – User Experience,
Customer Experience, Product Design.

Rozwija świadomość i umiejętność odpowiedzi na
pytanie, czy określone działanie w projekcie jest
naprawdę potrzebne i czy warto wydać na nie
pieniądze?

Oferujemy produkt premium, czyli
zindywidualizowane podejście oraz
szkolenia „szyte namiarę” za cenę
standardowej usługi szkoleniowej

Wszystkie szkolenia objęte są
wsparciemprogramówunijnych,
co oznacza oszczędność
na poziomie 80%

Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru Business Designu,
komunikacji i projektowania produktu. Tworzy indywidualne
projekty szkoleniowe, pod kątempotrzeb swoich klientów.

Od ponad 3 lat szkoli zespoły z budowania produktu i projektu w
oparciu o metody i narzędzia Business Design. Oprócz działań
szkoleniowych jest aktywnym Product Ownerem, business
coachem, konsultantem i doradcą biznesowym.

Studia wyższe, magisterskie na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu EkonomicznegoweWrocławiu o specjalności Lean
Management

BarbaraGubsch

— dla biznes analityków, ProductOwnerów, programistów, testerów, product
managerów

— dla szefów działów związanych z dostarczaniemoprogramowania

— dla właścicieli, managerów

— dla osób chcących rozpocząć pracę w dziale produktowym

— dla wszystkich, którzy chcą rozwijać siebie i swoje kompetencje



— Twoje zespoły będą lepiej wydatkować zasoby oraz świadomie budować
portfel kompetencji w zespole,

— Dowiesz się, jak prowadzić projekt i stwarzać regularne okazje do up-
sellingu dodatkowych usług,

— Pozytywnie wpłyniesz na wskaźnik odejść z zespołu projektowego,

— Znacząco podniesiesz jakość relacji z klientami, szczególnie tymi
długoterminowymi.

— Szkolenie zawiera w sobie elementy CX, UX, PD, w całości składa się na
zwiększanie skuteczności ze wsparciemBusiness Design. Nauka, które
z narzędzi UX/CX/PDbędą faktycznie potrzebne, jak będą używane i
comają przynieść,

— Naukamapowania potrzeb zespołu w kontekście budowania produktu,
projektu oraz nazywanie potrzeby klienta wobec pracy Twojego
zespołu,

— Pogłębianie narzędzi, któremają największą praktyczna wartość dla
zespołu,

— Przegląd sytuacji pomiesiącu od szkolenia sesja dot. trudności w
implementowaniumetod, odkryć zespołu, rekomendacje dot. dalszego
rozwoju zespołu,

— Ciągłe poszerzanie wiedzy dzięki dedykowanej uczestnikom
zamkniętej grupie na portalu Facebook,

— w której omawiane są ważne zagadnienia,

— Otrzymanie podsumowanie swojej pracy ze wskazaniemmocnych
stronw kontekście budowania wartości w zespole,

— Specjalny handout dla każdego uczestnika, czyli wydrukowane
materiały, na których grupa będzie się uczyć.

#letstalkaboutbusiness

Szkolenie zawiera w sobie elementy CX, UX, PD, w całości składa się na zwiększanie
skuteczności zewsparciemBusinessDesign. Szkoleniemacharakter holistyczny, poszerza
perspektywę i buduje kompetencję łączenia perspektyw.

1. Doświadczenie klienta - co to jest, jak się je buduje, case studies

2. Jak stać się one and only dla klienta

3. Procesy, tworzenie i optymalizacja

4. Narzędzia do obsługi i tworzenia CX
(Brainstorm, Empatia, Strategiczne spotkania)

5. Coaching i komunikacja

1. MVP iMVLP - co to jest, budowa, weryfikacja

2. PDw SCRUMIE - jak budować produkt w rzeczywistości biznesowej (idealnie praca
na problemach i wyzwaniach zespołu)

3. Wartość biznesowa - co to jest, jak jąmierzyć, definiować

4. Myślenie biznesem - o pieniądzachw projektowaniu produktu, rozmach vs reality
check (czasem tanie i stare jest lepsze niż drogie i nowoczesne)

5. Mapa kompetencji potrzebnych do zbudowania produktu - lista kompetencji, skąd
je wziąć, jak ułożyć współpracę (idealnie na prawdziwymprojekcie)

6. Model biznesowy - projektowanie, weryfikacja

7. Narzędzia (BusinessModel Canvas, Value propositionCanvas, Double Diamond)

1. Narzędzia UX potrzebnew projektowaniu produktu i biznesu
(EmpathyMap, User Journey, Persony, Prototypowanie)

2. Heurystyki, o którychwarto pamiętać projektując cokolwiek
(10 heurystykNormana, 10 zasad Ramsa)

3. Kiedy zatrudnić UX designera, a kiedy polegać na sobie - umiejętność oceny sytuacji
produktowej, jak odbierać pracę odUXdesignera

4. Formułowanie wymagań

5. Ćwiczenia wspierające kreatywność - przegląd


