Warsztaty 
Design Sprint

01.

Dlaczego
warto?

Weryfikacja pomysłu
Nawet najbardziej innowacyjny pomysł nie zamieni się w produkt, który odniesie
sukces, jeśli nie przeanalizujemy potrzeb grupy docelowej. Jednocześnie
kluczowe jest ustalenie konceptu pierwszej wersji produktu, która będzie
zawierać najważniejsze funkcje, czyli tak zwane MVP.


Warsztaty i Tworzenie
Konceptu

Zajmiemy się wszystkim i w ciągu 2 do 4 tygodni, dzięki odpowiednim
narzędziom projektowym, metodologiom opartym na Design Thinking i podejściu
skoncentrowanemu na użytkowniku, stworzymy klikalny prototyp projektu.
Wszystko to w celu weryfikacji proponowanych rozwiązań na grupie docelowej i
zmniejszenia ryzyka wprowadzenia aplikacji na rynek lub do danej firmy. 


Tworzenie Klikalnego
Prototypu

Warsztaty Design Sprint pomogą Ci odpowiedzieć na kluczowe pytania
biznesowe, zaplanować podstawowe funkcje aplikacji, udzielą odpowiedzi na
pytania dotyczące planowania projektu, szacowania czasu i budżetowania. 
Jest to najskuteczniejszy sposób na zweryfikowanie pomysłu na biznes i
przygotowanie się do jego realizacji!

Testy Prototypu,
Wnioski i Wycena

Korzyści
Zweryfikowanie pomysłu i sprawdzenie zapotrzebowania

Dostarczenie danych i opinii od użytkowników

Minimalna inwestyca i szybki czas realizacji

Ograniczenie kosztów potencjalnych pomyłek i zmian na
produkcie docelowym

Zapoznanie się z metodologią tworzenia aplikacji
mobilnej

Nadanie priorytetu funkcjom i integracjom

Poznanie kosztów realizaji projektu i możliwość
dostosowania zakresu funkcji do budżetu

Otrzymanie rekomendacji działań i dostosowania
technologii

Dla kogo?
Chcę zweryfikować swój pomysł

Chcę stworzyć innowacyjne rozwiązanie i nie wiem od
czego zacząć

Chcę poznać koszt realizacji Projektowania UX/UI i
wstępny koszt Programowania

Chcę nadać priorytet funkcjom i integracjom

Chcę stworzyć prototyp dla inwestora lub Zarządu

Chcę przetestować prototyp na grupie docelowej

Chcę dostosować zakres funkcji do budżetu

Chcę zaplanować pracę nad tworzeniem aplikacji


02.

Proces 
Design Sprint

Proces Warsztatów Kick-Off

START

DZIEŃ 1

Uzupełnienie briefu z
Klientem (max. 1h)



Warsztaty online lub
osobiste (3h) :



Warsztaty online lub
osobiste (3h):



Rozmowa z jedną
osobą z grupy
docelowej



Uszczegółowienie
briefu   

Stworzenie User
Journey Map x1 


Dyskusja nad
podobnymi produktami 


Lista funkcjonalności i
ich prioretyzacja wraz
z wybraniem
niezbędnego MVP

Przygotowanie
notatek z rozmowy 

Analiza konkurencji i
podobnych produktów


Stworzenie Person x2

DZIEŃ 2

DZIEŃ 3
PROTOTYP

WYCENA

Szkicowanie ekranu
głównego i omówienie
konceptu MVP z
programistami  
 

Stworzenie
prezentacji konceptu
wraz z
rekomendacjami



Stworzenie
czarno-białego
klikalnego prototypu
(z UJM) przez
Projektantów UX

Wstępna wycena
UX/UI oraz
programowania

Proces Warsztatów Prototyp
START

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

DZIEŃ 3
PROTOTYP

Uzupełnienie briefu z
Klientem (max. 1h)



Warsztaty online lub
osobiste (4,5h) :



Warsztaty online lub
osobiste (4,5h):



Rozmowa z dwoma
osobami z grupy
docelowej



Uszczegółowienie
briefu   

Stworzenie User
Journey Map x2 


Szkicowanie ekranu
głównego i
omówienie konceptu
MVP z programistami  
 

Dyskusja nad
podobnymi produktami 


Lista funkcjonalności i
ich prioretyzacja wraz
z wybraniem
niezbędnego MVP

Przygotowanie
notatek z rozmowy 

Analiza konkurencji i
podobnych produktów


Stworzenie Person x4

Stworzenie
czarno-białego
klikalnego prototypu
(z UJM) przez
Projektantów UX

BADANIA
Przygotowanie planu
badawczego do
badań użyteczności
RITE na grupie
docelowej  
Badanie na 6
użytkownikach

WYCENA
Przygotowanie
raportu badawczego
z konceptem
produkt
u  

Wstępna wycena
UX UI oraz
programowania
/

Proces Warsztatów Startup
START

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

PRDZIEŃ
OTOTYP

BADANIA

Szkicowanie
ekranu głównego i
omówienie
konceptu MVP z
programistami  
 

Przygotowanie
planu badawczego
do badań
użyteczności RITE
na grupie
docelowej  

Przygotowanie
prototypu
będącego
rezultatem badań w
wersji UI (w
kolorze)



Badanie na 6
użytkownikach



*nie
przygotowujemy
brandingu, możemy
zlecić

Uzupełnienie briefu
z Klientem (max. 1h)



Warsztaty online lub
osobiste (4,5h) :



Warsztaty online
lub osobiste (4,5h):



Rozmowa z dwoma
osobami z grupy
docelowej



Uszczegółowienie
briefu   

Stworzenie User
Journey Map x2 


Przygotowanie
notatek z rozmowy 


Dyskusja nad
podobnymi
produktami 


Analiza konkurencji
i podobnych
produktów


Stworzenie Person
x4

Lista
funkcjonalności i ich
prioretyzacja wraz z
wybraniem
niezbędnego MVP

3

Stworzenie
czarno-białego
klikalnego
prototypu (z UJM)
przez Projektantów
UX

Przygotowanie
raportu
badawczego z
konceptem
produktu

GRAFIKA

WYCENA
Wstępna wycena
UX/UI oraz
programowania

Szczegóły
PERSONA ma formę fikcyjnego opisu osoby reprezentującej naszą grupę docelową.
Pomaga zidentyfikować i zrozumieć użytkownika i sprawia, że w całym procesie nie
gubi się głównego wątku – po co i dla kogo powstaje aplikacja. 

USER JOURNEY MAP ilustruje doświadczenia użytkownika w całym procesie
korzystania z aplikacji. Journey Map (mapa podróży) pomaga zrozumieć użytkownika
na każdym z etapów oraz odpowiedzieć na pytanie – jak i kiedy korzysta z naszego
produktu oraz jakie funkcjonalności odpowiedzą na jego potrzeby.   
PROJEKTOWANIE UX to projektowanie funkcjonalne, czyli tworzenie
czarno-białych makiet ekranów. Jest to tak zwane, projektowanie doświadczeń
użytkownika, którego celem jest zapewnienie użyteczności i intuicyjności aplikacji
oraz „przyjemnych” interakcji.   
PROJEKTOWANIE UI czyli projektowanie graficzne i tworzenie atrakcyjnych,
kolorowych ekranów - grafik. Projektanci mają za zadanie przełożyć czarno-białe
ekrany UX na formę wizualną, którą ostatecznie będzie oglądał użytkownik podczas
korzystania z aplikacji.

03.

Pakiety 
Design Sprint

Wybierz pakiet..
KICK-OFF 

PROTOTYP 

STARTUP 

SPRINT

SPRINT

SPRINT

7 DNI

14 DNI

20 DNI

Warsztaty 2dni x 3h  

Warsztaty 2dni x 4,5h  

Warsztaty 2dni x 4,5h  

Klikalny Prototyp UX  

Klikalny Prototyp UX 


Klikalny Prototyp UX+UI 


Maksymalnie 8 czarno-białych ekranów 


Maksymalnie 10 czarno-białych ekranów 



Maksymalnie 10 czarno-białych ekranów 



Prezentacja konceptu wraz z rekomendacjami  

Prezentacja konceptu wraz z rekomendacjami  

Prezentacja konceptu wraz z rekomendacjami  

Wycena UX/UI oraz wstępna programowania   

Wycena UX/UI oraz wstępna programowania  

Wycena UX/UI oraz wstępna programowania  

Materiały z warsztatów  

Badanie Prototypu na 6 użytkownikach (RITE)



Badanie Prototypu na 6 użytkownikach (RITE)



1x User Journey Map 


Raport badawczy  

Raport badawczy  

2x Persona  

Materiały z warsztatów i nagrania z badań   

Materiały z warsztatów i nagrania z badań   

UX Designer, Project Manager, Programista

2x User Journey Map  

2x User Journey Map  

4x Persona  

4x Persona  

UX Designer, Project Manager, Programista


UX Designer, Project Manager, Programista


Zapraszamy 

do współpracy!
+48 730 244 444
anna.bering@itgenerator.com

