Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
Obserwator i doradca firm wdrażających design.
Charakterystyka i portfolio realizacji.
Grudzień 2018 roku
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Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Rok założenia: 1950
Najstarsza polska instytucja zajmująca się systemowo designem
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Konkurs Dobry Wzór 1993 - 2018
Ogólnopolski konkursu na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku.
Od 25 lat Instytut nieustająco monitoruje i analizuje stan wzornictwa na polskim rynku.
Od 2010 roku konkurs obejmuje także kategorię wzornictwa usług
Od 2013 doszły trzy kolejne kategorie: grafika użytkowa i opakowania,
nowe technologie i nowe materiały produkcyjne,
A w tym roku dodaliśmy sferę transport i komunikacja oraz moda i akcesoria.
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Designer Roku 2018 – Krystian Kowalski
Czy to prawda, że design wpływa na sukces produktów?
Krystian Kowalski, tajna broń polskich producentów mebli,
projektant mebli, współpraca z firmami comforty i MDD.
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Projekty-produkty Kowalskiego, które stały się hitami eksportu
Czy to prawda, że design wpływa na sukces produktów.
Krzesło Ultra dla MDDMDD.
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Nowe technologie, nowe trendy – faktory sprzedaży
Czy to prawda, że design wpływa na sukces produktów.
Kolekcja Grace dla MDD.
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Konkrety – co wyniknęło z ambitnych z wdrożeń
Firma MDD po wprowadzeniu mebli miękkich projektowanych przez
designerów-fachowców zanotowała:
-

40 mln euro roczna sprzedaż

-

4 krotny wzrost sprzedaży
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Jak budować markę na rynkach zagranicznych
MDD na Ogratec 2018 w Kolonii
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Jak budować markę na rynkach zagranicznych
Comforty na Salone del Mobile w Medioalnie 2018
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Sekrety sukcesu wdrożeń designu w MDD
Czynniki wzrostu sprzedaży:
-

zmiana profilu z twardych mebli na miękkie
postawienie na design i trendy
pokazywanie się na coraz lepszych targach
profesjonalne sesje zdjęciowe z nowymi kolekcjami
kolejne nagrody budujące profesjonalny wizerunek firmy
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Dostarczamy kompetencje – trzy filary działania
zarządzanie procesem rozwoju
nowego produktu

dobre praktyki –
konkurs Dobry Wzór

ekspertyzy wzornicze

młodzi projektanci –
konkurs Young Design
audyty i strategie wzornicze
strategie wprowadzenia produktu na
rynek

zarządzanie wzornictwem –
studia podyplomowe

wzornictwo produktów i
usług
prognozowanie trendów
i potrzeb konsumentów
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Zaprojektuj Swój Zysk
Kluczowy dla gospodarki program promocji wzornictwa zrealizowany dla 550 firm i 100 studiów
projektowych o wartości blisko 17 milionów zł.
Celem programu było zbudowanie otoczenia biznesowego firm, w którym będą one mogły,
poprzez wykorzystanie wzornictwa, rozwijać konkurencyjne produkty.
W ramach programu powstała platforma www.zsz.com.pl, w ramach której nadal dostępne są:








szeroka baza wiedzy w zakresie wzornictwa
warsztaty e-learningowe z zarządzania wzornictwem
podręcznik Design Management
badania rynku
biblioteka cyfrowa
zdigitalizowane wystawy IWP
słownik projektantów polskich
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Wzornictwo – Biznes – Zysk
Projekt mający na celu stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, przygotowującego
do aplikacji wzornictwa przemysłowego w przedsiębiorstwach










bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców i
projektantów
ekspozycje studiów przypadku polskich
produktów, wspierające pracę na szkoleniach
seminaria z udziałem międzynarodowych
gwiazd
portal – wiedza o wzornictwie
narzędzie do tworzenia briefu
wizytownik – nawiązywanie kontaktów
między przedsiębiorcami
a projektantami
najnowsza wiedza o źródłach finansowania
projektów wzorniczych

Projekt kluczowy: finansowany z działania 5.2 „Wspieranie Instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz
ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Czas realizacji projektu
1.06.2014 – 31.12.2015 r.
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Oferta doradczo-edukacyjna IWP
na przykładzie wybranych projektów
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Audyty i strategie wzornicze
cel
analiza działalności firmy i opracowanie strategii wzrocznej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – I etap

zakres

realizacja m.in. dla firm:

audyt
 analiza wzornicza oferty produktowej, modelu biznesowego,
technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji,
strategii marketingowej
 ocena poziomu aplikacji wzornictwa w firmie
strategia wzornicza
 opis rynku – konkurencji, klientów i tendencji rynkowych
 określenie trendów branżowych, społecznych, wzorniczych i
technologicznych,
 ocena potencjału firmy, słabych i mocnych stron oraz szans i
zagrożeń
 rekomendacje strategiczne dalszych działań

korzyści




niezależna i profesjonalna ocena
wyznaczenie potencjalnych obszarów zyskania przewagi
konkurencyjnej
strategiczne wytyczne rozwoju firmy
Realizacja: 2016-2018
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Wdrożenie strategii wzorniczej
cel
Wdrożenie strategii wzrocznej w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”
– II etap

realizacja dla firm:

zakres
Wdrożenie rekomendowanych działań, obejmujących m.in.






Zarządzanie portfelem produktowym
Zaprojektowanie nowych produktów
Nadzór nad wdrożeniem do produkcji
Szkolenia i warsztaty kreatywne dla pracowników
Opracowanie materiałów promocyjnych i projekty stron www

korzyści




Budowanie przewagi rynkowej i odpowiedź na potrzeby rynku
poprzez nowe produkty w ofercie
Koordynowany proces projektowy
Poszerzenie wiedzy i kompetencji zespołu

Realizacja: 2017
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Projekt badawczo-rozwojowy – rozwój innowacyjnych produktów
cel
Zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek
Innowacyjnych mobilnych modułów z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego
Realizacja: 2017

zakres
 analiza otoczenia rynkowego i badanie potrzeb użytkowników (architekci,
inwestorzy)

 projekt wzorniczy, budowa i testowanie prototypów
 strategia wprowadzenia na rynek

korzyści
 stworzenie innowacyjnego produktu – 4Nature System opiera się na modułach
z tworzywa sztucznego, w którym połączono cechy odpowiadające na potrzeby
użytkowników „zielonych ścian”: funkcjonalność, estetyka, niezawodność, niska
awaryjność, łatwość pielęgnacji i utrzymania.

 przewaga konkurencyjna – wariantowość i wzornictwo ramy, moduły połączone
systemem automatycznego nawadniania (sterownik z aplikacją na urządzenia
mobilne, z dodatkową funkcją kontroli poziomu wody w zbiorniku).

Finansowanie: PARP, Bony na innowacje dla MŚP POIR, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Prowadzenie procesu rozwoju nowego produktu
cel
Wyznaczenie kierunku rozwoju oferty i wprowadzenie na
rynek nowej linii produktów

zakres






Audyt wzorniczy ofety
Pozycjonowanie na tle konkurencji
Identyfikacja trendów konsumenckich i wzorniczych
Warsztat kreatywny z zespołem zamawiającego
Opracowanie briefu i koordynacja procesu projektowania nowej
linii produktów

korzyści






Nowy kierunek rozwoju firmy
Identyfikacja potrzeb odbiorców
Nowa linia produktów początkująca dalszy rozwój
Wytyczne strategiczne do zarządzania wzornictwem
w ofercie
Wytyczne dla marki nowych produktów

Realizacja: 2015
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Rozwój oferty LEROY MERLIN realizacja programu „od trendu do dostawy”

cel
Budowa przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez stworzenie kolekcji
dedykowanej

zakres






segmentacja wzornicza klientów Leroy Merlin
prognoza trendów
opracowanie zamówień projektowych (briefów)
koordynacja 20 procesów projektowych
dla 16 producentów – dostawców LM
szkolenie z wzornictwa oraz warsztat „praca z trendami”
dla product managerów Leroy Merlin

korzyści






wdrożenie 19 kolekcji
oferta wyróżniająca się na rynku
zbudowane w zespole kompetencje
nowe relacje z dostawcami - umiejętność tworzenia
produktów od podstaw
produkty zgodne z segmentacją klientów

Realizacja: 2011
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Segmentacja klientów - Marbet
cel
Warsztat kreatywny dotyczący określenia segmentacji klientów marki

zakres







analiza obecnego rozumienia rynku i segmentów
zbudowanie listy kryteriów segmentacji
weryfikacja właściwego doboru kryteriów
segmentacja – ustalenie listy segmentów dla rynku MARBET
praca nad schematem opisu segmentu dostarczonym
opis przykładowych segmentów

korzyści


narzędzie do myślenia o segmentacji
i opcjach strategicznych



argumentacja dla kadry zarządzającej
w określeniu kierunku działań i priorytetów

Realizacja: 2012
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Audyt serwisu www – ekspertyza dla P4
cel
ocena zgodności portalu PLAY z wytycznymi Corporate Identity i
trendami w projektowaniu

zakres
 analiza grafiki portalu z odniesieniem
do grupy docelowej portalu oraz grupy docelowej marki
 ocena designu portalu, uwzględniająca także odniesienie do
trendów

korzyści
 niezależna i ekspercka ocena portalu
 wiedza na temat trendów w e-usługach
 rekomendacje zmian wynikających z oceny

Realizacja: 2011
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Konkurs zamknięty - projekt wzorniczy dla PKP Intercity
cel
Projekt wzorniczy wnętrza oraz grafiki i kolorystyki malatury
składu zespolonego pociągu (Pendolino)

zakres








analiza potrzeb użytkowników oraz analiza dokumentacji
opracowanie zamówienia projektowego (briefu)
opracowanie regulaminu konkursu
przeprowadzenie warsztatów kierunkowych dla projektantów
ustalenie składu jury
opracowanie kryteriów oceny projektów
organizacja finału konkursu

korzyści

 wyłonienie projektu spełniającego kryteria
i oczekiwania klienta oraz użytkownika

 wysoka jakość projektów
 minimalizacja ryzyka otrzymania niewłaściwego projektu

Realizacja: 2008-2009 (wdrożenie: 2014)
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Studia podyplomowe
Total Design Management


Praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania procesem rozwoju
i wdrażania nowych produktów na rynek



Osobne ścieżki części zajęć – dla designerów i dla menedżerów



Praktycy rynku – doświadczeni menedżerowie i uznani polscy projektanci wzornictwa przemysłowego – w roli
wykładowców i trenerów



Rozbudowane warsztaty z zakresu rozwoju i wdrożenia nowego produktu obejmujące zarówno aspekty
projektowe, jak i biznesowe



Zdobywanie kompetencji design managera podczas pracy w interdyscyplinarnych zespołach nad projektem
realizowanym w realiach konkretnej, funkcjonującej na polskim rynku firmy

Studia są realizowane we współpracy ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej
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Warsztat kreatywny strategia marki – Famed Żywiec
cel
Wypracowanie założeń dla misji i wizerunku marki,

zakres
 warsztat prowadzony przez IWP z multidyscyplinarnym zespołem
firmy
 poszukiwanie wartości związanych z marką
 mapowanie pośród konkurencji (m.in. ze względu na wzornictwo)
 analiza roli wzornictwa w wizerunku marki
 poszukiwanie wzorniczych wyróżników i kluczowych cech,
budujących wizerunek marki

korzyści





weryfikacja dotychczasowej marki
zidentyfikowanie nowy wartości dla marki
wyznaczenie wizerunku marki
zaangażowanie zespołu w tworzenie nowego kierunku rozwoju

Realizacja: 2014
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Warsztaty design thinking - Category Management Team Microsoft Sp. z o.o.

cel
Poznanie potencjału metodologii design thinking oraz sposobu
wykorzystania narzędzi i technik myślenia projektowego w celu
identyfikacji aktualnych potrzeb Klientów i poszukiwania
innowacyjnych rozwiązań.

zakres




Idea metodologii design thinking
Zastosowania metodologii przy tworzeniu modeli biznesowych
Etapy/ fazy design thinking

korzyści






Umiejętność stosowania metody design thinking,
Poszerzenie perspektywy budowania rozwiązań (otwarty sposób myślenia),
Umiejętność znajdywania innowacyjnych rozwiązań (myślenie out of box),
Uproszczenie procesów, sposobu pracy,
Wykorzystanie potencjału zespołu i łączenia kompetencji.

Realizacja: 2014
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Szkolenia dedykowane
cel

Realizacja: 2012

dostarczenie wiedzy niezbędnej do prowadzenia kompetentnych
i przekonujących rozmów z klientami, co w efekcie ma przełożyć się
na efektywność i wyniki sprzedaży

uczestnicy
pracownicy działów sprzedaży
BoConcept Retail Poland

zakres




historia wzornictwa i wnętrz
podstawy wiedzy z ergonomii
trendy wzornicze i konsumenckie

korzyści




pozyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających
udoskonalenie komunikacji z klientem
– argumenty sprzedażowe
umiejętność rozpoznawania stylów i aktualnych trendów
poszerzenie języka mówienia o meblach

Szkolenie dla BoConcept Retail Poland z zakresu historii designu, ergonomii
oraz trendów wzorniczych i konsumenckich
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Szkolenia dedykowane
cel
Dostarczenie wiedzy z zakresu znaczenia designu w budowaniu przewagi
konkurencyjnej na rynku

Realizacja: 2016

uczestnicy
pracownicy firmy Vinderen Sp. z o.o.

zakres





Konkurowanie przez wzornictwo
Wzornictwo – podstawowe pojęcia i przegląd stylów
Trendy w branży łazienkowej i we wnętrzach
Praca warsztatowa z produktami Klienta – sposób komunikacji
produktów

korzyści




Posługiwanie się językiem designu w kontakcie z Klientem
Poznanie wzorniczych argumentów sprzedażowych dotyczących oferty firmy
umiejętność rozpoznawania stylów i aktualnych trendów w branży
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Wsparcie na każdym etapie procesu rozwoju nowego produktu/usługi

cel
Dostarczenie wiedzy z zakresu znaczenia designu w budowaniu przewagi rynkowej
oraz metodyki efektywnego zarządzanie wzornictwem w firmie















Audyt wzorniczy
Strategia wzornicza
Wdrożenie rekomendacji strategicznych w obszarze wzornictwa
Koordynacja procesu rozwoju nowego produktu/usługi
Warsztat kreatywny – określanie kierunków rozwoju
Badania ergonomiczne, rynkowe – zbieranie wytycznych do briefu projektowego
Tworzenie briefu projektowego
Konkurs wzorniczy
Edukacja zespołu projektowego w obszarze efektywnej współpracy w interdyscyplinarnym zespole
Badania na prototypach – weryfikacja realizacji założeń projektowych
Strategia wprowadzenia produktu na rynek
Szkolenie sprzedawców – design jako skuteczny argument w procesie sprzedaży / potrzeby klienta i trendy
(szkolenia branżowe)
kształcenie design managerów – studia podyplomowe
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Kontakt
Katarzyna Rzehak
dyrektor działu kreatywnego

Agnieszka Żmudzińska
dyrektor działu projektów doradczych i edukacyjnych
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
tel. +48 22 860 00 66
fax +48 22 831 64 78
e-mail: iwp@iwp.com.pl
www.iwp.com.pl
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