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design to umiejętność rozumienia i tworzenia 

rzeczy z którymi wszyscy pragniemy obcować 

  



projektowanie to rzadka umiejętność myślenia inaczej, 

to umiejętność łączenia potrzeby, formy, czasu i kosztu 

w nowy produkt, którego ludzie potrzebują lub pragną. 



innowacyjny produkt 

nowe technologie 

najczęściej kupowany produkt  

przyszłość branży 

 

przyjemność 

poczucie bezpieczeństwa 

prestiż 

… 







1. Honker MAX dla AUTOBOX 

2. Ładowarka dla MEDCOM 

3. Kapsuła hyperloop dla EUROLOOP 



design w firmie 

 

idea produktu 

komunikacja z użytkownikiem  

forma i funkcja 

proces tworzenia produktu 

interdyscyplinarność i synergia 

cykl życia produktu (LCC) 

wizerunek i marka 

 



idea produktu – zauważenie problemu i innowacyjne rozwiązanie.  

Reagowanie w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Wizja produktu.  



komunikacja z użytkownikiem – „ inżynierowie nie kupują biletów” 

Identyfikowanie potrzeb, wywoływanie emocji, budowa relacji na przyszłość.  

B2B – użytkownik pośredni (nasz klient) i docelowy (jego klient).  



forma i funkcja – większość innowacyjnych technologii i wynalazków technicznych nie ma 

absolutnie żadnej wartości rynkowej. Rozwój gospodarki i firmy zapewnia sprzedaż atrakcyjnych  

i oczekiwanych przez ludzi i rynek produktów, usług oraz samych rozwiązań (w tym technologii).  



proces tworzenia produktu – pierwszą rzeczą którą musimy zaprojektować jest sam proces.  

Design na straży idei produktu i oczekiwań użytkowników. Komunikacja i łączenie obszarów w firmie.  

Skuteczny produkt łączy innowacyjność techniczną i użytkową z optymalizacją w procesie wdrożenia.  

  



interdyscyplinarność i synergia – interdyscyplinarne zespoły projektowe.  

Design zamyka w sobie całość produktu integrując poszczególne, często wcześniej  

nie powiązane obszary. Scala, optymalizuje, rozwija, skraca czas i obniża koszty.  



cykl życia produktu, LCC – projektujemy zarówno pierwszy dzień życia produktu  

jak i jego ostatni. Obsługa, serwis, rozwój produktu w oparciu o doświadczenia użytkowników.  



wizerunek i marka – dziś umiejętność tworzenia innowacyjnych produktów oraz posiadanie  

związanych z marką użytkowników stanowi największą wartością rynkową. Inwestowanie w szybko 

zmieniające się dziś technologie bez umiejętności i możliwości zamiany ich w produkt przynosi straty.  



dziękuję za uwagę ! 
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