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Odkryj FUJITSU Co-Creating Program:

Warsztaty pozwalające na zdefiniowanie wyzwań, 
a następnie zaprojektowanie rozwiązań.

Obecny 
stan

Co należy 
zrobić

Wizja na 
przyszłość

Przeszłość Przyszłość

Wkład
Wyzwania, praktyki 

biznesowe, warunki rynkowe

Wyniki
Szeroki punkt widzenia i 
współpraca biznesu z IT

Wyzwania i obszary do 
poprawy

Pierwsze, szybkie
rozwiązania

Wizja i długoterminowe 
plany

Metodologia Design Thinking
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Kto powinien brać udział w 
warsztatach?

Osoby zaangażowane w budowę i 
realizację strategii biznesowej firmy:

 Osoby odpowiedzialne za produkty, 

procesy, logistykę

 Osoby prowadzące projekty 

innowacyjne lub IT

 Marketing oraz HR

 Osoby zaangazowane w sprzedaż

Warsztaty Co-Creation – Design Thinking

3
Jak się przygotować?

 Zaprosić odpowiednie osoby w firmie, 

które mają realny wpływ na obszary, 
na których rozwoju zależy nam 

najbardziej

 Zdefiniować wyzwania biznesowe i 

technologiczne i poprosić o to samo 
przedstawicieli innych działów, 

których chcemy zaprosić na warsztat

 Określić cele biznesowe i kryteria ich 
sukcesu 

Jaką wartość niosą ze sobą 
warsztaty?

 Łączą ekspertów biznesowych i 
technologicznych w interaktywnej 

rozmowie o najważniejszych 
wyzwaniach biznesowych

 Dzięki metodologii Design Thinking 

pozwala na ustrukturyzowaną pracę i 
sprawne wyciąganie wniosków 

 Efektem spotkania są przejrzyste 
kolejne kroki w stronę transformacji

21
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Co warto wiedzieć o warsztatach Co-Creation?

Warsztaty prowadzimy w oparciu o metodologię Design Thinking 

Eksperci Fujitsu uczestniczą w całym dniu warsztatowym 

Liczba uczestników: od 8 do 15, w zależności od potrzeb i omawianych wyzwań 

Każdy warsztat przygotowujemy pod indywidualne potrzeby Państwa firmy
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Wyciąganie 

wniosków

Zrozumienie potrzeb 

wszystkich w 

organizacji

Wspólne odkrywanie 

pomysłów i scenariuszy

Praca koncepcyjna

Wybór rozwiązań

Plan implementacji
Budowa wspólnej wizji

Dyskusja nad strategią & 

określenie wyzwań

Warsztaty Co-Creation w oparciu 
o metodologie Design Thinking

Vision Proof of 
Concept

Proof of 
Business

Scale to 
Business

Mindshift

Prototypowanie 

rozwiązań Wdrożenie i dalsze 

wsparcie

Chęć innowacji

Potrzeba zmian

Wyzwania technologiczne

Dialog wewnętrzny

Otwartość na 

współpracę z 

ekspertami 

Modernizacja 

narzędzi i aplikacji
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Wypełnij formularz i wypróbuj 
potencjał warsztatów Co-Creation
z ekspertami Fujitsu.

Zeskanuj kod QR lub wejdź na:

www.cutt.ly/ivRtUaK

Zorganizuj warsztaty 
w Twojej firmie!



Fujitsu Sans Light – abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

0123456789 ¬!”£$%^&*()_+-=[]{};’#:@~,./<>?\| ©¨~¡¢¤¥¦§¨ª«»¬-

®¯°±²³µ¶·¸¹º¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÇÈÆÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûü

ýþÿĐıŒœŠšŸŽžƒʼˆˇˉ˙˚˛˜˝·-‒–—―‘’‚“”„†‡•…‰‹›‾⁄⁰⁴⁵⁶⁷⁸⁹₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉€™Ω→∂∆∏∑−√∞∫≈≠≤≥⋅■◊fifl

Fujitsu Sans – abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ¬!”£$%^&*()_+-=[]{};’#:@~,./<>?\| 

©¨~¡¢¤¥¦§¨ª«»¬-

®¯°±²³µ¶·¸¹º¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÇÈÆÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúû

üýþÿĐıŒœŠšŸŽžƒʼˆˇˉ˙˚˛˜˝·-‒–—―‘’‚“”„†‡•…‰‹›‾⁄⁰⁴⁵⁶⁷⁸⁹₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉€™Ω→∂∆∏∑−√∞∫≈≠≤≥⋅■◊fifl

Fujitsu Sans Medium – abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ¬!”£$%^&*()_+-

=[]{};’#:@~,./<>?\| ©¨~¡¢¤¥¦§¨ª«»¬-

®¯°±²³µ¶·¸¹º¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÇÈÆÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùú

ûüýþÿĐıŒœŠšŸŽžƒʼˆˇˉ˙˚˛˜˝·-‒–—

―‘’‚“”„†‡•…‰‹›‾⁄⁰⁴⁵⁶⁷⁸⁹₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉€™Ω→∂∆∏∑−√∞∫≈≠≤≥⋅■◊fifl


