
KREATYWNE ROZWIĄZANIA

DLA BIZNESU



Kreatywność jest naturalną cechą każdego człowieka jednak ważne jest

systematyczne pobudzanie tej umiejętności. Odpowiednio dobrane narzędzia 

i techniki pracy mogą w znaczący sposób podnieść kreatywność w zespole, a tym

samym przybliżyć firmę do innowacyjnych rozwiązań i budowania przewagi na rynku.

Liderzy rynku tacy jak Google, Apple, Amazon czy Nike osiągają sukces poprzez

tworzenie kreatywnego środowiska pracy, które stymuluje wyobraźnię pracowników

i sprawia, że praca w takich warunkach staje się dla nich atrakcyjna.

Proponujemy cykl szkoleń, które pobudzą twórczą pomysłowość pracowników 

i dostarczą im narzędzi, dzięki którym będą mogli skutecznie realizować innowacyjne

projekty.
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INSPIRUJĄCA STRATEGIA ROZWOJU FIRMY

„Walutą XXI wieku będą
pomysły” 

PETER DRUCKER



O NAS

PRAKTYCY BIZNESU I TRENERZY

warsztaty i szkolenia z metod kreatywnych,warsztaty i szkolenia z metod kreatywnych,

zarządzania projektami, budowania zespołów,zarządzania projektami, budowania zespołów,

komunikacji w organizacji i z klientem, negocjacjikomunikacji w organizacji i z klientem, negocjacji

strategicznychstrategicznych

moderowanie procesów i projektów metodamimoderowanie procesów i projektów metodami

kreatywnymi, facylitacja wdrożeń i zmiankreatywnymi, facylitacja wdrożeń i zmian

Specjalizujemy się w dwóch obszarach:Specjalizujemy się w dwóch obszarach:



WARSZTATY

poznanie konkretnych narzędzi tworzenia innowacji,

budowanie twórczego, dobrze współpracującego zespołu,

zdobywanie przewagi konkurencyjnej poprzez stosowanie

innowacyjnych rozwiązań,

tworzenie innowacyjnej oferty rynkowej,

kreowanie opinii innowacyjnego przedsiębiorcy,

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY



KREATYWNOŚĆ
I INNOWACJE

POBUDZANIE PROCESÓW
TWÓRCZYCH W ZESPOLE

-Trening Twórczego Myślenia

-Warsztaty pracy nad projektem metodą Design

Thinking

-Narzędzia i Techniki Rozwiązywania Problemów

(Design Sprint),



Design Thinking to metoda pozwalająca na tworzenie nowych produktów i usług,

gdzie punktem wyjścia jest głębokie zrozumienie potrzeb użytkownika.

O METODZIE PRACY

Uczestnicy warsztatów przechodzą w procesie projektowania poprzez

poszczególne etapy:

• Empatii,

• Diagnozy Potrzeb,

• Generowanie Pomysłów,

• Prototypowanie i Testowanie.

Uczą się narzędzi, które stymulują kreatywność i sprzyjają innowacyjnemu

myśleniu.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

Tematyka warsztatów może zostać zaproponowana przez nas jak również przez

organizatora.

Może dotyczyć szeroko pojętych aspektów życia jak również konkretnych

tematów np. przeprojektowanie doświadczenia picia porannej kawy.

WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ

WARSZTATY
DESIGN 
THINKING

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW 
1 DZIEŃ

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 10-15 
(2 DO 3 ZESPOŁÓW 5-OSOBOWYCH)

STACJONARNIE LUB ONLINE



Design Sprint to Sprint to ograniczony czasowo, pięciofazowy proces, w którym

wykorzystuje się myślenie projektowe w celu zmniejszenia ryzyka przy

wprowadzaniu nowego produktu, usługi lub funkcji na rynek.

O METODZIE PRACY

Uczestnicy warsztatów przechodzą w procesie projektowania poprzez

poszczególne etapy:

- Poniedziałek (Stwórz Mapę, Wybierz Cel)

- Wtorek (Opracuj konkurencyjne rozwiązania)

- Środa (Wybierz najlepsze)

- Czwartek (Stwórz realistyczny prototyp)

- Piątek (Przetestuj wśród klientów)

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

Tematyka warsztatów może zostać zaproponowana przez nas jak również przez

organizatora.

WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ

WARSZTATY
DESIGN 
SPRINT

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW 
4-5 DNI

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 10-15 

STACJONARNIE LUB ONLINE



DIAGNOZA MOCNYCH I
SŁABYCH STRON ZESPOŁU,
BUDOWANIE KOMUNIKACJI W
OPARCIU O ZROZUMIENIE
RÓŻNIC W STYLACH MYŚLENIA
 I DZIAŁANIA

BUDOWANIE
ZESPOŁU I
KOMUNIKACJA

Warsztat poprzedzony jest badaniem członków

zespołu i analizę mocnych i słabych stron w oparciu o

narzędzie FRIS.

-



Pracujemy z wykorzystaniem najskuteczniejszych metod i narzędzi do budowania

zespołów zwinnych. 

O METODZIE PRACY

Uczestnicy warsztatów wykonują ćwiczenia w grupach, które pomagają w

zrozumieniu działania zespołu i budują samoświadomość zarówno indywidualną jak

i zbiorową.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

W tym przypadku wcześniej przeprowadzana jest analiza aby można było

dostosować temat ćwiczeń do najważniejszych wyzwań stojących przed zespołem.

WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ

WARSZTATY
BUDOWANIA
ZESPOŁÓW

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW 
1 DZIEŃ

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 10-15 
(2 DO 3 ZESPOŁÓW 5-OSOBOWYCH)

STACJONARNIE LUB ONLINE



WARSZTATY
KOMUNIKACJI W
ZESPOLE

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW 
1 DZIEŃ

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 10-15 
(2 DO 3 ZESPOŁÓW 5-OSOBOWYCH)

STCJONARNIE LUB ONLINE

Opieramy się o sprawdzone metody i narzędzia budujące sprawną komunikację w

zespole.

O METODZIE PRACY

Uczestnicy warsztatów wykonują ćwiczenia w grupach, które pomagają w

zrozumieniu działania zespołu i budują samoświadmość zarówno indywidualną jak i

zbiorową.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

W tym przypadku wcześniej przeprowadzana jest analiza aby można było

dostosować temat ćwiczeń do najważniejszych wyzwań zespołu.

WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ



KOMUNIKACJA Z
KLIENTEM

BADANIE I ANALIZA POTRZEB
KLIENTÓW

-Praktyczne ćwiczenia dotyczące budowania person,

ścieżki klienta, mapy empatii, definiowania potrzeb



WARSZTATY
PRACY Z KLIENTEM

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW 
1 DZIEŃ

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 10-15 
(2 DO 3 ZESPOŁÓW 5-OSOBOWYCH)

STACJONARNIE LUB ONLINE

Pracujemy nad technikami komunikacji w oparciu między innymi o elementy NVC a

także dobrane narzędzia dotyczące różnic  w stylach myślenia i działania  i

wynikających z tego błędów w odbiorze komunikatów

O METODZIE PRACY

Uczestnicy warsztatów poznają zagadnienia związane z komunikacją z klientem, po

warsztatach będą potrafili dostosować swój sposób komunikacji do klienta.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

Temat ćwiczeń zostanie dostosowany do specyfiki firmy.

WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ



HUMAN CENTERED DESIGN

Projektowanie w oparciu o
człowieka może prowadzić do

przełomowych innowacji 
i przyczynia się w dużym stopniu

do poprawy jakości życia.
IDEO



FACYLITACJA
I MODEROWANIE

WSPIERAMY PROCESY PROJEKTOWE W FIRMACH JAKOWSPIERAMY PROCESY PROJEKTOWE W FIRMACH JAKO

MODERATORZY METODY DESIGN THINKING I DESIGN SPRINT,MODERATORZY METODY DESIGN THINKING I DESIGN SPRINT,

FACYLITUJEMY PRACĘ ZESPOŁÓW, WDRAŻANIE ZMIAN WFACYLITUJEMY PRACĘ ZESPOŁÓW, WDRAŻANIE ZMIAN W

ORGANIZACJACH I PROCESACHORGANIZACJACH I PROCESACH

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI ZARÓWNO STACJONARNIEWSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI ZARÓWNO STACJONARNIE

            JAK I ONLINEJAK I ONLINE

PROJEKTÓW, WDROŻEŃ, PROCESÓW, ZMIAN



TREN
ERZ

Y
Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Społecznych i

Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a także

studiów podyplomowych Total Design Managment organizowanych

przez Szkołę Biznesu przy Politechnice Warszawskiej wraz z

Instytutem Wzornictwa Przemysłowego – ukończonych z

wyróżnieniem.

Moderator Design Thinking i absolwentka kursu User Experience

Design. 

Certyfikowany trener "FRIS" - narzędzia badającego style myślenia

i działania

Uczestniczka projektu „Kobiety Krakowa” organizowanego przez

Miasto Kobiet.

Przedsiębiorca i pasjonatka podróży skąd czerpie inspiracje do

rozwoju.

AGNIESZKA MIKOS



doświadczenie we współpracy z kluczowymi klientami na poziomie

międzynarodowym,

doświadczenie w zarządzaniu organizacjami wielokulturowymi,

udział w międzynarodowych przetargach na produkcję i sprzedaż, 

współpracę w obszarze R&D z globalnym klientem nad rozwojem

projektów zgodnych z zasadami Circular Economy

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem zdobytym w największych

międzynarodowych koncernach działających w sektorach B2C i B2B.

Posiada w swoim portfolio:

Projektuje i wspiera w firmach zmiany w procesach biznesowych oparte

o empatię (NVC). Współpracuje wraz z ekspertami Agile PM czy Design

Thinking nad rozwojem innowacyjnych projektów. 

Negocjator z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem. Coach

Negocjacji wspierający i przygotowujący do kluczowych, strategicznych

negocjacji.

TREN
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Y

MAREK PRZYWALNY



Personalizacja szkolenia

Temat warsztatów jest

dopasowany do potrzeb firmy

OCENA POTRZEB FIRMY

Uczestnicy pracują nad swoim

problemem projektowym

DEDYKOWANE
TEMATYCZNIE WARSZTATY

Uczestnicy otrzymują certyfikat 

CERTYFIKAT DLA
UCZESTNIKÓW



zapraszamy do kontaktu
 

Agnieszka Mikos
tel. 669 916 902

 
Marek Przywalny
tel. 666 584 816

 
e-mail 

office@neo-consulting.pl


