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WSTĘP
o czym jest ten e-book
Niniejszą publikację dedykuję mniejszym i
większym markom, z jakimi miałam przyjemność
współpracować, oraz tym, które dopiero poznam.
Przez wiele lat szukałam metody, w której mogłabym
zaprosić moich klientów do współtworzenia i aktywnego
uczestnictwa w procesie powstawania ich marki.
Długo też szukałam sposobu, aby dotrzeć do tego, czego
naprawdę potrzebuje odbiorca bez konieczności wydawania
wielkich budżetów na agencje badawcze.
Bo małe biznesy to przeważnie małe budżety.
Za to wielkie nadzieje, entuzjazm i chęć stworzenia czegoś
wyjątkowego.
Metodyka design thinking przyszła mi z pomocą.
Poza tym, że uwiodła mnie swoimi założeniami - doskonale
sprawdziła się w prowadzonych przeze mnie działaniach
marketingowych.
Jestem pewna, że opisanych w tym e-booku narzędzi,
będziesz mógł użyć do budowania swojej marki, a Twój biznes
będzie Ci za to wdzięczny.

Kilka słów o marce
„Jedno oko widzi. Drugie czuje”
Paul Klee
Jak to jest, że kiedy ktoś pyta o główną cechę Volvo – bez
zastanowienia odpowiadasz: bezpieczeństwo? A kiedy
słyszysz: Volkswagen – po prostu wiesz, że to pewniak,
bezawaryjne auto na lata.
Tożsamość marki jest czymś nieuchwytnym, trudnym do
opowiedzenia, ale wyraźnie wyczuwalnym. Składa się na nią
wiele elementów: wizja, autentyczność, spójność, wartości.
Percepcja obywa się na wszystkich poziomach: to, co
widzimy, to co wiemy i to co czujemy względem marki.
Tożsamość powinna być spójna z wizerunkiem: to, czym
marka jest od wewnątrz, powinno być tak samo odbierane na
zewnątrz.
Budowanie strategii marki to proces, na który składa się kilka
etapów. Nie sposób pominąć żadnego z nich, jeśli chcemy
osiągnąć trwały efekt.
Nie ma silnej marki bez wyraźnie wyodrębnionego DNA – to
trzon, cecha lub zbiór pokrewnych cech, wokół których
budujemy resztę. W DNA zaszywamy to wszystko, co potem
odbiorca powie o naszej marce, gdy zamknie oczy.
Apap? Bezpieczny. Nurofen? Silny i szybki.

Kilka słów o marce
Drugie spośród 22 praw marketingu wg A. Riesa i J. Trouta
mówi: jeśli nie możesz być pierwszy w danej kategorii stwórz własną.
To częsta bolączka małych marek - nie czują potrzeby być
pierwszymi.
A przecież nawet niewielka marka może być unikalna, mieć
autentyczną i niepowtarzalną osobowość. Musimy tylko
znaleźć te wyróżniki. Wymaga to determinacji i często
odwagi, bo droga, którą podąża większość, kusi
dostępnością. Nie każdy jest w stanie podjąć ryzyko.
Z doświadczenia wiem, że ogromny problem dla właściciela
marki stanowi także dobór grupy docelowej. Znowu - kusi nas,
aby mieć jak najwięcej klientów, zadowolić każdego,
rozdrabniamy ofertę, rozmywamy i w rezultacie - nie trafia
ona do nikogo.
Dlatego do etapu targetowania należy się przyłożyć
podwójnie. To, co lubi robić nasz Klient, jak spędza wolny
czas, jest ważniejsze od tego, ile ma lat i gdzie mieszka.
Dlatego mówimy o osobowości naszej grupy docelowej, nie
tylko o demograficznej segmentacji.
Mniej znaczy więcej - im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej
dla naszej marki.

Kilka słów o marce
Zdaję sobie sprawę, że może to wszystko wydawać dość
skomplikowane Często jest tak, że mamy kilka elementów
układanki, ale jakoś nie spina nam się to w całość. To jest
normalne.
Będę się jednak upierać, że przyszłość brandingu to
współtworzenie.
I jeśli bardziej zaufamy odbiorcy – zadamy sobie trud wejścia
w jego buty i odkrycia prawdziwych potrzeb – jesteśmy w
stanie odnaleźć wyróżniki i zaprojektować unikalną markę.
Nie budujemy jej bowiem na swoich przekonaniach, pobożnych
życzeniach czy na podstawie ankiet na Facebooku, tylko na
prawdziwym obrazie klienta.
Pozycjonowanie opieramy na wartościach naszej grupy
docelowej, a gdy jest ono spójne z osobowością marki wtedy naprawdę ma sens.
Włączenie odbiorcy w proces powstawania marki daje wiele
korzyści:
- projektujemy w zorientowaniu na człowieka;
- znajdujemy nasze „dlaczego” – prawdziwą przyczynę, dla
której powstała marka;
- współtworzenie buduje relacje, przywiązanie do marki, daje
marce szansę na szybką reakcję w razie kryzysów;
- śledząc zachowania klienta mamy możliwość zobaczyć
punkty styku z naszą marką i zaprojektować usługi/produkt
tak, aby dostarczał unikalnych wrażeń i doświadczeń;

Kilka słów o marce
A badania?
Nie zapominamy o badaniach, tylko przy użyciu
narzędzi design thinking przeprowadzamy je na
określonym etapie, aby uzyskać jak najprawdziwszy
obraz klienta. Nie pytamy klientów o to, czego chcą,
bo zazwyczaj nie wiedzą.
(Henry Ford powiedział kiedyś, że gdyby zapytał
ludzi czego chcą – powiedzieliby, że szybszych koni).
Wchodzimy znacznie głębiej do świata klienta.
Jest to wiedza, której nie sposób przecenić, przyda
się ona na każdym etapie biznesu.
Co więcej – dzięki tym narzędziom jesteśmy w
stanie stworzyć samodzielnie ofertę, propozycję
wartości i zaprojektować poszczególne elementu
usług związanych z naszą marką.
To nie jest aż takie trudne.
Zapraszam Cię do procesu współtworzenia.

Co to jest
design thinking
To metoda twórczego rozwiązywania problemów,
która po raz pierwszy została zdefiniowana w
latach 60. w Stanach Zjednoczonych.
Wykorzystuje narzędzia klasycznego projektowania
do tworzenia rozwiązań z dziedziny biznesu,
marketingu, strategii i polityki społecznej.
Człowiek, jego potrzeby i problemy są bazą całego
procesu (tzw. Human Centered Design).
Opowiem Ci historię. Historię pewnej bransoletki.

Co to jest
design thinking
Powyższe zdjęcia pochodzą z pewnej kampanii,
nagrodzonej w 2016 roku Złotymi Lwami w Cannes – w
największej liczbie kategorii.
Podczas gdy w krajach zachodnich powszechne jest
szczepienie dzieci, a ruchy antyszczepionkowe stanowią
margines - Afganistan ma jedną z najgorszych statystyk
wśród wszystkich krajów świata: bardzo niski wskaźnik
szczepień i wysoką umieralność niemowląt (115/1000).
Projekt był realizowany wg metodyki design thinking jego twórcy skupili się na poznaniu w jaki sposób żyją
ludzie w tamtej części świata, i rozpoczęli proces w
głębokim zrozumieniu potrzeb i uczuć drugiego człowieka.
Co mogli zrobić twórcy projektu?
Mogli wprowadzić do szkół i przychodni obowiązek
szczepień, karać za ich brak, przekazać rodzicom kartę
szczepień i narzucić zachodni model korzystania z
placówek medycznych.

Co to jest
design thinking
Co zrobili zamiast tego?
Odkryli, że matki z powodu ludowych wierzeń i zabobonów
nie chcą szczepić dzieci, mają też znikomą wiedzę na temat
związku szczepień z rozwojem chorób i śmiercią.
Zaproponowali rozwiązanie, które w szacunku do tradycji i
wierzeń - proponują matkom bransoletki - amulety, które
mają (oprócz ewidentnych walorów medycznych) - także
"chronić” dzieci przed złymi mocami.
Każdy koralik to jedna, przyporządkowana danemu kolorowi
szczepionka - matki zbierając koraliki za szczepienia tworzą piękną bransoletkę, która jest zawsze z dzieckiem i w
każdym momencie informuje lekarza na co dziecko zostało
zaszczepione.
Genialne w swej prostocie.
To klasyczny, modelowy przykład działania design thinking:
projektowanie w szacunku dla odbiorcy, stawiając za cel
poprawę jakości jego życia.
W centrum zawsze jest człowiek i jego potrzeba.
Wspaniałe, prawda?

Proces
design thinking
Jak wyglada proces design thinking w praktyce?

1. Etap empatyzacji
Rozpoczynamy od dogłębnego zrozumienia drugiego
człowieka. Najlepiej w środowisku, w jakim żyje.
Słuchamy, obserwujemy i doświadczamy. Słowem –
wchodzimy w buty drugiej osoby.
2. Etap definiowania problemu
Mamy już wiedzę o naszym kliencie i teraz musimy
zastanowić się – nad czym będziemy pracować, jak
zdefiniować wyzwanie projektowe.
Zazwyczaj definiujemy to w formie pytania: W jaki
sposób mogę pomóc X tak, aby Y.

Co to jest
design thinking

3. Etap ideacji, czyli wymyślania pomysłów
Chodzi w nim o to, żeby w wyznaczonym czasie
wymyślić największą ilość pomysłów, które są
odpowiedzią na nasze pytanie z wyzwania
projektowego. Zazwyczaj odbywa się to w formie
burzy mózgów.
4. Etap prototypowania
Wybieramy jeden, najlepszy pomysł i staramy się go
zwizualizować: najtaniej, najszybciej, z tego, co
mamy pod ręką – możemy go narysować,
opowiedzieć, zbudować z klocków lego – liczy się to,
żeby unaocznić nasz pomysł i móc pokazać go innym.
5. Etap testowania
Pokazujemy prototypy naszym potencjalnym
klientom i dajemy im do oceny. Dzięki temu, że
zrobiliśmy je szybko i tanio, nie zainwestowaliśmy w
nic – nie musimy się martwić, że jakiś pomysł został
źle oceniony. Po prostu wyrzucamy go do kosza i
wracamy wymyślać dalej. W design thinking nie
boimy się popełniać błędów – uczymy się z nich,
dzięki nim się rozwijamy.
6. Wdrażanie

Wyzwanie projektowe

Otwierasz kawiarnię.
Chcesz, aby nie była to zwykła kawiarnia, jakich
pełno wokół: z bardzo drogą kawą, wielkomiejskich,
pełnych ludzi, którzy ciągle gdzieś się śpieszą.
Twój idealny klient zna Ciebie, a Ty znasz jego.
Masz lokal, wstępny pomysł, pieniądze na start.
Co dalej?
Czas wejść w buty Twojego klienta.
Zaczynamy.

UWAGA: Kawiarnia to tylko przykład - wszystkie
kroki opisane poniżej, odnoszące się do Twojego
biznesu musisz wykonać samodzielnie.

Narzędzia

Często etap empatyzacji mylony jest prototypowaniem.
Wróćmy do przykładu z kawiarnią. Kiedy pytasz ludzi: co
sądzisz o kawiarni, w której nie ma krzeseł tylko są wygodne
sofy? - to jest opisowy model prototypu. Opowiadasz
o rozwiązaniu, które już istnieje (nawet jeśli tylko w Twojej
głowie). Dalej nie wiesz, czy to jest to, czego potrzebuje
Twój klient. On będzie udzielał odpowiedzi w oparciu o to
rozwiązanie, będzie starał się pomóc i w rezultacie niewiele
dowiesz się o samym człowieku.
Aby się tego dowiedzieć - musisz znaleźć się tam, gdzie on.
1. Rozmawiaj!
2. Obserwuj!
3. Doświadczaj!

Narzędzia

Zawsze staraj się pytać głęboko – dotrzeć do motywacji
danego zachowania. Miej w pamięci, że to wszystko, czego się
dowiesz będziesz wykorzystywać potem do projektowania
swojej marki, do określania wartości dla klienta i budowania
dla niego oferty. To jest trudne, trzeba nauczyć się
odpowiednio zadawać pytania.
Zaczynaj od pytań niezwiązanych z kawiarnią, poznaj
rozmówcę: jak żyje, gdzie pracuje, czy ma rodzinę, co robi w
wolnym czasie, co lubi a co go wkurza.
Dopiero potem możesz zacząć badać temat kawiarni.
PAMIĘTAJ!
Nie pytasz o jakiś konkretny pomysł, tylko o to, w jaki sposób
Twój rozmówca traktuje kawę, w jaki sposób towarzyszy mu
w życiu, gdzie i jak ją konsumuje.
JAK PYTAĆ?
1. Zadawaj pytania otwarte
2. Pytaj o samopoczucie, uczucia
3. Pytaj „dlaczego”
4. Proś o opowiedzenie historii
5. Nie sugeruj odpowiedzi
6. Nie pytaj w odniesieniu do swojego produktu
7. Zapytaj o motywacje i bolączki (tzw. pains and gains)

Narzędzia

„5 x DLACZEGO”
Warto wykorzystać tę metodę podczas rozmów – polega na
pogłebianiu każdego z zadanych pytań.
"Chcę kupić młotek" - dlaczego?
"Chcę powiesić obrazek" - dlaczego?
"Chcę upiększyć swoje mieszkanie" - dlaczego?
Widzimy, że to nie młotek jest pierwotną potrzebą, tylko
chęć wprowadzenia zmian w mieszkaniu. Gdybyśmy nie
pogłębili pytań - mogłoby nam to umknąć.
Wróćmy do naszej kawiarni.
Pamiętaj o ekstremach i minimach!
Warto zapytać smakoszy kawy i stałych bywalców kawiarni.
Tych, którzy korzystają z kawiarni okazjonalnie jak i tych,
którzy nie pija kawy w ogóle, lub piją, ale unikają kawiarni.
Często najciekawsze pomysły są tam, gdzie się ich nie
spodziewasz.
Spisuj odpowiedzi. W formie krótkich, kluczowych zdań. Być
może zauważysz jakieś powtarzające się elementy – grupuj,
szukaj sensu i połączenia między tym, co usłyszysz.
Uzbrojony w karteczki jesteś gotów do stworzenia mapy
empatii i persony.

Narzędzia

MAPA EMPATII
Mapa empatii to narzędzie, które pomaga usystematyzować
wiedzę na temat klienta.
Jest wiele modeli map empatii, ja korzystam z tego
wklejonego poniżej (mapa w pełnej rozdzielczości do druku
jest częścią tego ebooka – znajdziesz ją na końcu)

Narzędzia

UWAGA: Zawsze twórz mapę empatii tylko w oparciu o
wywiady i obserwacje! Nigdy nie zamieszczaj w niej tego,
czego nie usłyszysz od klientów, a co wydaje Ci się pasować
do opisu.
Uzyskaną w wywiadach i podczas obserwacji wiedzę pogrupuj
w formie 4 głównych pól mapy empatii. Każde z nich
odpowiada na jedno z pytań:
co mówi i robi nasz Klient? - całość zachowań i postaw
wobec otoczenia na przykład: „nigdy nie czytam gazet w
kawiarni”
co myśli i czuje? - co naprawdę przejmuje klienta, jakie ma
wnioski z obserwacji świata, jakie emocje mu towarzyszą, na
przykład: „wstydzę się, bo nie znam wszystkich gatunków i
rodzajów kaw”
co widzi nasz Klient? - w jaki sposób widzi otoczenie, pewne
zjawiska i wydarzenia „ludzie siedzą godzinami z laptopami,
nie przychodzą tu na kawę”
co słyszy nasz Klient? czyli wszystko to, nasz klient odbiera
zmysłem słuchu z otoczenia: co mówi jego otoczenie, opinie
publiczna, „co mówią na mieście” „kawiarnia to hipsterskie
miejsce”

Narzędzia

Najlepiej, gdy mapy empatii, poza 4 standardowymi polami
mają 2 dodatkowe miejsca, tzw. bolączki (bóle, problemy,
obawy) i korzyści (motywacja, to, co ich pozytywnie napędza i
do czego dążą).
BOLĄCZKI: „nie mam na nic czasu”
KORZYŚCI: „chcę się rozwijać”
Idealnie, jeśli wszystkie 6 pól mamy uzupełnione – wtedy
widzimy naszego klienta w bardzo szerokiej perspektywie.

Narzędzia

PERSONA
Najprościej mówiąc – jest to wizualizacja Twojego idealnego
klienta. Kiedy ją wypełnisz - będziesz mógł w każdym
momencie do niej zajrzeć, żeby projektowane rozwiązania
były spójne z Twoim klientem.
Personę uzupełnia się tak samo jak mapę empatii – w oparciu
o wywiady i obserwacje. W żadnym wypadku nie można
umieszczać w niej tego, co nam się wydaje trafne, pasujące
czy jest naszym życzeniem.
(szablon persony w pełnej rozdzielczości do druku jest
częścią tego ebooka – znajdziesz go na końcu)

Narzędzia

Wracamy do marki.
Jest kawiarnia, to wiemy.
Przeprowadziłeś wywiady, byłeś w kilku kawiarniach, żeby
poobserwować. Pogrupowałeś informacje - masz mapę
empatii i personę.
Wiesz jakie są wartości i prawdziwe potrzeby Twoich
klientów. Nie możemy jednak spełnić ich wszystkich – bo
marka byłaby dla wszystkich i dla nikogo.
Na podstawie obserwacji i analizy konkurencji* stwierdzasz,
że wszystkie kawiarnie mają drogą kawę, hipsterską
atmosferę i mówią to samo. W rozmowach usłyszałeś, że
klienci są tym już trochę zmęczeni.
Twoja kawiarnia będzie inna. Szukając wyróżnika (mając na
uwadze wartości, o których mówili rozmówcy) decydujemy się
na:
DNA marki- zaszywamy RELACJE, SLOW LIFE i ROZWÓJ
OSOBISTY
* Nie będę rozwijać tego punktu. Jeśli jeszcze nie zrobiłeś
analizy konkurencji - szybko to napraw :)

Narzędzia

DNA marki- zaszywamy RELACJE, SLOW LIFE i ROZWÓJ
OSOBISTY
To jest trzon, totalna baza - wokół tego należy budować
resztę. Każdy kolejny krok musi być spójny z tym, co właśnie
zostało ustalone.
IDEALNY KLIENT:
"zna mnie a ja znam jego"
"zmęczony hipsterskimi kawiarniami"
"lubi kawę, często bywa w kawiarniach"
"otwarty na świat, na nowości"
"ceni relacje, lubi ludzi"
"konsumuje racjonalnie"
"podróżnik, czytelnik"
"nawet jeśli żyje szybko - chciałby zwolnić"
OSOBOWOŚĆ MARKI: Dobry znajomy, miło się spędza czas w
jego towarzystwie, zawsze jest to czas spędzony w
wartościowy sposób. Zrównoważony, ale nie nudny.

Narzędzia

Czas na kolejne narzędzie.
Na bazie wywiadów i obserwacji z etapu empatyzacji
zaprojektujmy ofertę kawiarni.
CANVA – Value proposition
Autorem tego modelu propozycji wartości jest Aleksander
Ostenwalder – strateg, autor wielu książek dla biznesu,
twórca teorii modeli biznesowych.

Narzędzie, które zaproponował jest fantastyczne, intuicyjne
i stosunkowo proste w użyciu. Do jego uzupełnienia należy
wykorzystać informacje o Kliencie z etapu empatyzacji i
mapy empatii.

Narzędzia

Aby łatwiej było zrozumieć cały proces – wróćmy do naszej
kawiarni.
KROK 1. Porozmawiaj z Klientem.
Ten etap już za Tobą. Masz wiedzę o tym, co lubi, co go
denerwuje, co motywuje i cieszy. Masz przed sobą mapę
empatii i personę i z niej teraz skorzystaj.
Odpowiedz na pytania:
Jakie ZADANIA musi wykonać nasz klient, gdy chce się napić
kawy w kawiarni (pojechać do kawiarni, umówić się z kimś,
wybrać coś)
Jakie BÓLE (PROBLEMY) ma Klient w czasie zamawiania
usługi? (na przykład: kawa nie jest tania, nie zna się na
rodzajach kaw, nie ma czasu się zastanawiać, nie ma miejsc)
Jakie KORZYŚCI widziałby Klient w usłudze? (na przykład:
lubi gdy jest cicho i można porozmawiać lub popracować w
spokoju, chciałby, żeby ktoś mu powiedział co ma wybrać)

Narzędzia

KROK 2. Stwórz Profil Klienta
Grupujemy uzyskane w wywiadach odpowiedzi na KORZYŚCI,
ZADANIA i BÓLE i umieszczamy w prawej części modelu, na
profilu Klienta:

KROK 2. Zaprojektuj wartości
Teraz przystępujemy do projektowania. Zaznaczyłam
kolorami na schemacie które pola Profilu Klienta odpowiadają
polom

Narzędzia

Podsumujmy:
Mamy PRODUKT, kawiarnię, która realizuje ZADANIA, o
których mówił nam Klient (a więc sprzedaje aromatyczną
kawę).
BÓLE (PROBLEMY) Klienta z usługą rozwiązaliśmy poprzez
UŚMIERZENIE BÓLU (a więc np.: klient nie musi się znać na
kawie – wszystko wyjaśniamy, zwiększamy ilość miejsc
siedzących, wyznaczamy strefy dla ludzi, którzy przyszli
pracować)
KORZYŚCI, o których wspominał w wywiadach Klient
zrealizowaliśmy w polu TWORZENIE KORZYŚCI, a więc mamy
gotową PROPOZYCJĘ WARTOŚCI:
Kawiarnia, w której nie ma hipsterskiego zadęcia, pracownicy
są pomocni, a kawa nie kosztuje milionów.
Value proposition canvas jest narzędziem, które świetnie
sprawdza się, gdy konstruujemy ofertę a chcemy, aby była
ona bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby klienta.
Jeśli mamy bazę, a przecież już empatyzacja za nami - aż się
prosi, żeby z niej skorzystać.

Narzędzia

Podsumujmy:
Mamy PRODUKT, kawiarnię, która realizuje ZADANIA, o
których mówił nam Klient (a więc sprzedaje aromatyczną
kawę).
BÓLE (PROBLEMY) Klienta z usługą rozwiązaliśmy poprzez
UŚMIERZENIE BÓLU (a więc np.: klient nie musi się znać na
kawie – wszystko wyjaśniamy, zwiększamy ilość miejsc
siedzących, wyznaczamy strefy dla ludzi, którzy przyszli
pracować)
KORZYŚCI, o których wspominał w wywiadach Klient
zrealizowaliśmy w polu TWORZENIE KORZYŚCI, a więc mamy
gotową PROPOZYCJĘ WARTOŚCI: kawiarnia, w której nie ma
hipsterskiego zadęcia, pracownicy są pomocni, a kawa nie
kosztuje milionów.
Value proposition canvas jest narzędziem, które świetnie
sprawdza się, gdy konstruujemy ofertę a chcemy, aby była
ona bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby klienta.
Jeśli mamy bazę, a przecież już empatyzacja za nami - aż się
prosi, żeby z niej skorzystać.
Jeśli do powyższego narzędzia dodamy burzę mózgów - w
zasadzie mamy pewność, że zaprojektujemy coś super.

Narzędzia

BURZA MÓZGÓW
To narzędzie, które na pewno znasz. Chodzi o to, aby w
wyznaczonym czasie wymyślić jak najwięcej pomysłów, które
są odpowiedzią na pytanie:
W JAKI SPOSÓB MOŻEMY ZAPROJEKTOWAĆ
DOŚWIADCZENIA I USŁUGI KAWIARNI TAK, ABY NASZA
PERSONA CZUŁA SIĘ W NIEJ JAK NAJBARDZIEJ
KOMFORTOWO?
Pamiętaj, że masz przed sobą personę i to dla niej
projektujesz. Część rzeczy "wyszła" już przy okazji modelu
canva, teraz szukamy czegoś naprawdę ekstra.
Kolejna ważna uwaga: projektujemy w zgodzie i spójności z
DNA marki, a więc: RELACJE, SLOW LIFE, ROZWÓJ OSOBISTY
Przykłady pomysłów:
1. Brak kubków papierowych na wynos - jeśli Klient
faktycznie się spieszy - pożyczymy mu nasz kubek termiczny
2. Tygodnie tematyczne: Tajlandia, Kolumbia - sprzedajemy
kawy z tego zakątka świata i organizujemy wydarzenia
związane z podróżami
3. Podział na strefy: dla kanapowców, dla gaduł, dla pracusi
4. Brak kącika dla totalnych maluchów - nie jesteśmy
kawiarnią rodzinną, ale jeśli masz starsze dziecko, które
zajmie się grą - zapraszamy.

Narzędzia

PROTOTYPOWANIE i TESTOWANIE
To etap, w którym wizualizujemy nasze pomysły ZANIM
zostaną wdrożone.
Chodzi o to, żeby użyć najtańszych materiałów - czasami
wystarczy narysować czy opisać pomysł - aby móc go
przetestować na idealnym kliencie.
To jest bardzo ważny etap - często pomijany przez małe
biznesy. Na pewno to znasz: wydane pieniądze,
usługa/produkt wypuszczony na rynek i cisza. Coś jest nie
tak. Coś trzeba by zmienić. Po co robić to na etapie, gdzie
zmiana kosztuje dużo czasu i pieniędzy?
Zauważyłam jeszcze jeden problem z prototypowaniem:
często jest tak, że pomijamy etapy opisane wcześniej - coś
nam wpadnie do głowy, jakiś pojedynczy pomysł, idziemy go
opowiedzieć rodzinie czy przyjaciołom i słyszymy: super, rób
to. Nie tędy droga - prototypowanie i testowanie mają sens
tylko wtedy, gdy wykonamy całą pracę związaną z poznaniem
naszego klienta, zaprojektujemy elementy niezmienne marki.
Ok, dostałeś feedback od klienta, wiesz co jest ok, co trzeba
poprawić.
Gratuluję. Właśnie zaprojektowałeś swoją markę. :)

Kim jestem,
i jak Ci mogę pomóc

Lubię marki.
A marki lubią mnie.
Zróbmy to razem!

Nazywam się Małgorzata Wardaszka-Deręgowska.
Jestem politologiem z wykształcenia, marketerem z wyboru i
moderatorem design thinking z pasji do współtworzenia.
Na co dzień pomagam biznesom takim jak Twój. Buduję marki i
strategie marketingowe. Projektuję produkty, usługi,
unikalne doświadczenia klienta związane z Twoją marką.
Prowadzę bloga o nowoczesnej komunikacji marketingowej na
www.wardaszka.com i administruję największą w sieci
społecznością design thinking
https://www.facebook.com/groups/1982029942070939/

Kim jestem,
i jak Ci mogę pomóc

BRANDING: strategia marki, strategia komunikacji, plan
marketingowy, wprowadzenie marki na rynek, marka w social
media - kompleksowo zaopiekuję się Twoją marką
DESIGN THINKING – badanie potrzeb, projektowanie
doświadczeń klienta, szkolenia i warsztaty kreatywne dla
firm i instytucji

malgorzata@wardaszka.com
www.wardaszka.com
https://www.facebook.com/MWardaszka

