
  

 
 
 

  

ZARZĄDZANIE WZORNICTWEM. BEZPŁATNE WARSZTATY ROZWIJAJĄCE NOWĄ 
SPECJALISTYCZNĄ USŁUGĘ DORADCZĄ W OFERCIE IOB 

 

KOGO ZAPRASZAMY NA WARSZTATY? 
Instytucje, które świadczą usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw i chcą podnieść kompetencje swoich 

pracowników w zakresie poszerzenia oferowanych Klientom usług. Proponujemy nową specjalistyczną 
formę wsparcia dla firm w procesie tworzenia nowego produktu w oparciu o dobre wzornictwo. 
 

CZEGO NAUCZĄ SIĘ UCZESTNICY? 
W oparciu o praktyczne ćwiczenia, dyskusje z zaproszonymi ekspertami, prezentacje oraz analizę 

zakończonych sukcesem wdrożeń/produktów z obszarów Inteligentnej Specjalizacji Regionu, uczestnicy 
uzyskają odpowiedzi m.in. na następujące pytania:   

 jak kreować popyt na specjalistyczną usługę dot. zarzadzania wzornictwem w firmie, aby 

wykorzystać ją w przyszłości jako jeden z elementów prowadzonej działalności doradczej?  
 jak wygląda proces wprowadzania nowego produktu na rynek? 

 jak kształtować udaną współpracę z projektantami? W jaki sposób pracować nad tworzeniem 

briefu projektowego? 
 jak wyglądają kulisy przeprowadzania audytu wzorniczego w firmie?  

 jakie korzyści daje tworzenie produktów w oparciu o dobry design?? 

 

ZAPROSZENI GOŚCIE – PRZYKŁADY SPRAWNIE PRZEPROWADZONEGO PROCESU ROZWOJU 
I WDROŻENIA NOWEGO PRODUKTU z UWZGLĘDNIENIEM WZORNICTWA: 

 Wdrożenie PLUS – najnowszy system mebli wg projektu Piotra Kuchcińskiego 
(Projektant - Piotr Kuchciński/ Anna Śmieszek-Markuszewska - Dyrektor ds. Marketingu BALMA) 

 Interaktywna kostka do gry DICE+ firmy Game Technologies (Złoty medal iF Gold Award) 
(Projektant - Michał Bonikowski, Patryk Strzelewicz - przedstawiciel Game Technologies) 

 
KTO PROWADZI WARSZTATY? 
DARIA BURLIŃSKA - od 2007r. projektantka wzornictwa przemysłowego i architektury wnętrz. 

Założyła i prowadzi Studio projektowe DBWT. Właścicielka marki oświetleniowej DBWT, gdzie projektuje i 
wdraża elementy dekoracyjne do wnętrz. Produkty jej autorstwa są prezentowane na najbardziej 

prestiżowych targach i festiwalach wzornictwa na całym świecie, m.in. iSaloni w Mediolanie czy 100% 
Design w Londynie. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

 

GDZIE I KIEDY ODBĘDĄ SIĘ WARSZTATY? 
24-25 listopada 2015, w godz. 9.00 – 17.00, w budynku Noble Tower, ul. Dąbrowskiego 77A w Poznaniu. 

 
CO ZROBIĆ ŻEBY SIĘ ZAPISAĆ? 

ETAP 1 

Warunki uczestnictwa - zapoznanie z Regulaminem udziału w Warsztatach  
W przypadku niejasności prosimy o kontakt (tel. 61 222 63 12, mail: biuro@deakonsulting.pl)  

 
ETAP 2 

Po spełnieniu warunków uczestnictwa, wypełnienie i dostarczenie (w formie papierowej do punktu kon-

sultacyjnego lub w formie elektronicznej na adres biuro@deakonsulting.pl) następujących dokumentów: 
 uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy 

 uzyskane dotychczas zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (w przypadku prowadzenia 

przez IOB działalności gospodarczej) 

 
ETAP 3 

Na podstawie otrzymanych dokumentów przygotujemy pozostałą dokumentację aplikacyjną (określoną w 
Regulaminie udziału w Warsztatach) i prześlemy całość drogą elektroniczną. 

 

GDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
Szczegółowe informacje nt. programu warsztatów, zaproszonych gości oraz organizatorów wydarzenia 

można uzyskać pod nr tel. 61 222 63 12 lub e-mail: biuro@deakonsulting.pl.  
 

       ZAPRASZAMY! 
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