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Co to jest Design Thinking Fest?

www.dt-institute.pl

Design Thinking Fest to wydarzenie cykliczne, 
odbywające się przez cały rok. 
W miastach w całej Polsce organizujemy warsztaty prowadzone przez 
doświadczonych praktyków, którzy podzielą się  wiedzą i pomysłami na 
efektywne procesy i pracę, spotkania wokół  doświadczeń, porażek i drogi 
do najlepszego efektu oraz spotkania sieciujące. 
A wszystko to wokół design thinking!

Za nami 5. edycji Design Thinking Fest,
festiwal warsztatowy odbył 
się m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu. 

http://www.dt-institute.pl/


Dlaczego warto zostać Partnerem?

Pokaż, że Twoja firma współpracuje z innowacyjnymi oraz  
interdyscyplinarnymi zespołami. Jej działania, produkty są ulepszane  
metodą design thinking, która wspiera nowoczesne metody pracy.

Jako Partner Design Thinking Fest:

● będziesz mógł poznać nowych klientów/klientki lub 
pracowników/pracowniczki, znajdziesz się w gronie wyjątkowej 
społeczności,

●  wypromujesz swoją firmę, 
● wesprzesz Festiwal Design Thinking - metody, która jest innowacyjnym 

sposobem rozwiązywania problemów, planowania wyzwań oraz 
tworzenia najlepszych zespołów,

● zainspirujesz się do poszukiwania nowych rozwiązań i jeszcze lepszej 
pracy,

● pogłębisz metodę oraz otrzymasz konkretne narzędzia do tworzenia 
innowacji.

Stań się naszym Partnerem, pokaż swoją firmę 
w innowacyjnym gronie.

Zapraszamy do współpracy podczas  
Design Thinking Fest!

www.dt-institute.pl
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Uczestnikami i uczestniczkami jest wiele osób z branży finansowej, dlatego
w 2019 roku postanowiłyśmy zorganizować wyjątkową edycję: 
Design Thinking Fest dedykowany branży finansowej.  

Poszukujemy Partnerów, którzy chcą stać się częścią tego wydarzenia!

Podczas branżowego Design Thinking Fest:
● odbędą się warsztaty odpowiadające na wyzwania pracy w branży 

finansowej
● prowadzący i prowadzące podzielą się swoim doświadczeniem 

pracy metodą design thinking w branży finansowej
● pokażemy jak efektywnie można stosować metodę design thinking, 

by wspierać działania oraz nowe produkty

Oprócz osób z branży finansowej w Design Thinking Fest 
biorą udział m.in.:
● inicjatorzy innowacji z interdyscyplinarnych zespołów w firmach  z 

różnych branż

● osoby prowadzące procesy w firmach, korporacjach
● dyrektorzy/dyrektorki firm
● prezesi/prezeski organizacji
● osoby kierujące zespołami, firmami, organizacjami, zarządzające  

produktem lub projektem
● trenerzy i trenerki z różnych obszarów: biznesu, rozwoju osobistego  

oraz działań społecznych,

● osoby aktywne z innych branż, np. HR, IT, branży medycznej, branży  
meblowej, designu, edukacji, działań społecznych i artystycznych

Zostań naszym Partnerem, wspieraj innowacyjne środowiska!

Design Thinking Fest Branża: Finanse

www.dt-institute.pl
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Każda z edycji jest inna i wyjątkowa, prowadzącymi 
są doświadczeni/e eksperci i ekspertki, a podczas każdej z edycji 
Design Thinking Fest pogłębialiśmy realne wyzwania w biznesie, 
pracy w zespole lub podczas wdrażania innowacji, zmiany.

Przykładowe tematy warsztatów:

● Patrzeć nie znaczy zobaczyć, słuchać nie znaczy usłyszeć. Jak 
wyłowić insight z morza danych i tworzyć innowacje, które mają 
znaczenie. 

● Jak wprowadzić design thinking do firmy? 
● Jak pomóc ludziom w zrozumieniu potrzeb klienta, czyli empatia 

od zaraz!
● Cele w procesie czyli jak zwiększyć efektywność procesu?
● Nowe technologie dla kultury i edukacji - generujemy pomysły!
● Narzędzia design thinking i service design w wywiadzie z personą

Zostań naszym Partnerem, inwestuj w swój zespół!

Design Thinking Fest Branża: Finanse

www.dt-institute.pl
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“Masa inspiracji, technik i perspektyw, świetni ludzie z różnych branż!”

 “Mega atmosfera, zaufanie, dobra dynamika pracy z ćwiczeniami i 
przestrzeń do pracy. Wow! Uważam, że to były dobrze zainwestowane 
minuty i pieniądze.”

“Wspaniale zaplanowane warsztaty, atmosfera przyjaźni i zrozumienia. 
Super, że prowadzący również biorą udział w warsztatach.”

“Podobało mi się, że było różnorodnie, interaktywnie i bardzo praktycznie. 
Przykłady z życia wzięte są bezcenne! Prowadzący - super dobrani.”

“Różnorodność i spójność. Pogłębiłam dzięki temu swoją wiedzę i nabrałam 
większej odwagi do eksperymentowania z nowymi dla siebie technikami.”

“Podobała mi się forma warsztatowa, że nie były to wykłady, a ćwiczenia 
które można wdrożyć do swojej pracy.”

“Podobały mi się merytoryczne podsumowania po każdym warsztacie.”

“Bardzo podobała mi się praktyka i narzędziowe podejście. 
Różnorodność ćwiczeń jako follow-up dla osób, które już mają 
doświadczenie.”

Co mówią uczestnicy i uczestniczki 
Design Thinking Fest?
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Partner „Fest” - 20 000 zł
Szukasz nowych rozwiązań, ścieżek rozwoju, możliwości poszerzenia usług 
firmy? Podczas Design Thinking Fest interdyscyplinarny zespół wypracuje 
pomysły na nowe rozwiązania dla Twojej firmy według Twoich potrzeb, po 
konsultacji! Na kolejnej  stronie zobacz, co jeszcze oferujemy w ramach 
Pakietu Partner „Fest”.

Partner „Power” - 16 000 zł
Promuj swoją firmę, pokaż, że wspiera innowacyjne spotkania. Zostań 
Partnerem branżowej edycji Design Thinking Fest oraz zaproś osoby ze 
swojej firmy do udziału w dedykowanych warsztatach, które będą 
odpowiadać na potrzeby Twojej firmy. Na kolejnej stronie zobacz, co 
jeszcze oferujemy w ramach Pakietu Partner „Power”.

Partner „Start” - 8 000 zł
Pokaż, że Twoja firma jest otwarta na innowacje i uważnie wsłuchuje się
 w potrzeby użytkowników usług Twojej firmy! Wypromuj swoją  firmę. 
Zostań Partnerem jednej z edycji Design Thinking Fest. Na kolejnej stronie 
zobacz, co jeszcze oferujemy w ramach Pakietu Partner “Start”.

Sprawdź szczegóły pakietów na kolejnej stronie.

Opcje współpracy partnerskiej
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Opcje współpracy partnerskiej

OFERTA PARTNER “FEST” PARTNER “POWER” PARTNER “START”

Edycje 
Design Thinking Fest

Partner edycji branżowej
Design Thinking Fest

Partner edycji branżowej
Design Thinking Fest

Partner edycji branżowej
Design Thinking Fest

Warsztatowe wypracowanie 
rozwiązania dla Twojej firmy 

3 godziny intensywnej pracy, 
zapewniamy:

- konsultacje przed warsztatem
- interdyscyplinarne podejście
- prowadzących
- rekomendacje 

2 dedykowane warsztaty, 
trwające 2 godziny, zapewniamy:

- konsultacje przed warsztatami
- warsztaty odpowiadające na 

potrzeby Twojej firmy
- prowadzących
- rekomendacje

Brak

Uczestnictwo 
w Design Thinking Fest Udział 8 osób z Twojej firmy Udział 6 osób z Twojej firmy Udział 4 osób z Twojej firmy 

PROMOCJA I PR TWOJEJ FIRMY 

Promocja Twojej firmy wśród 
uczestników i uczestniczek Design 
Thinking Fest

w ramach spotkania Partner 
ma 20 minut na prezentację o firmie 

w ramach spotkania Partner 
ma 10 minut na prezentację o firmie 

w ramach spotkania Partner 
ma 10  minut na prezentację o firmie 

Logo Twojej firmy umieścimy logo Twojej firmy w 
materiałach reklamowych, na stronie: 
designthinkingfest.pl oraz na profilach 
społecznościowych: Fb, Instagram, oraz 
LinkedIn

umieścimy logo Twojej firmy w 
materiałach reklamowych, na stronie: 
designthinkingfest.pl oraz na profilach 
społecznościowych: Fb, Instagram, oraz 
LinkedIn

umieścimy logo Twojej firmy w materiałach 
reklamowych, na stronie: 
designthinkingfest.pl oraz na profilach 
społecznościowych: Fb, Instagram, oraz 
LinkedIn

Przestrzeń do dyspozycji podczas 
Design Thinking Fest

10 m2 na materiały oraz wyposażenie 
reklamujące Twoją firmę (szczegóły do 
uzgodnienia)

możliwość ustawienia roll-upa oraz 
materiałów reklamujących Twoją firmę 
(szczegóły do uzgodnienia) 

możliwość ustawienia roll-upa 
reklamującego Twoją firmę (szczegóły do 
uzgodnienia) 

Relacja fotograficzna z wydarzenia przekazanie relacji fotograficznej z 
całości wydarzenia do wykorzystania 
dla celów PR Twojej firmy

przekazanie relacji fotograficznej z 
całości wydarzenia do wykorzystania 
dla celów PR Twojej firmy

przekazanie relacji fotograficznej z całości 
wydarzenia do wykorzystania dla celów PR 
Twojej firmy

CENNIK 20 000  zł 16 000 zł 8 000 zł



Partnerzy Design Thinking Fest:

www.dt-institute.pl
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Pracowaliśmy dla:

www.dt-institute.pl
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Kontakt:

Agnieszka 
Chlebowska  
M: ach@dt-institute.pl  
T: 515 720 117

www.dt-institute.pl

mailto:ach@dt-institute.pl
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Design Thinking Institute
ul. Słowackiego 17/9 , 60 - 822 Poznań  
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