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ZWINNE ZARZĄDZANIE PRODUKTEM
czyli jak stworzyć innowacyjny i wyróżniający się produkt

Jak w sposób zwinny zarządzać produk-
tem?

Jak wytwarzać innowacyjne rozwiązania?

Jak przezwyciężać naturalne ogranicze-
nia w procesie projektowania produktu?
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ZWINNE ZARZĄDZANIE 
PRODUKTEM

Celem szkolenia  jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz 

gotowych narzędzi, które tworzą ramy do tworzenia innowacyjnych produk-

tów i usług. Iteracyjne i przyrostowe (Agile) wytwarzanie rozwiązań, szybka 

weryfikacja koncepcji, tworzenie minimalnego produktu (MVP) to odpowiedź 

na tempo zmian na rynku, nowe potrzeby klienta i zmieniającą się konkuren-

cję. Koncepcja produktu lub usługi opiera się na założeniu, że to klient zwery-

fikuje jak ma się rozwijać nasz produkt. ‚Wejdź w buty klienta’ – to fundament 

Design Thinking –podejścia do tworzenia ‚szytych na miarę’ rozwiązań. 

Wyjście od wizji produktu, modelowanie, praca zespołowa to tworzenie 

potencjału kreatywności. 

Uczestnicy szkolenia zdobędą intensywną wiedzę, poznają najczęściej stosowa-

ne narzędzia, metodyki i techniki, poznają praktyczne narzędzia do generowania 

nowych rozwiązań z równoczesnym utrwaleniem i rozszerzeniem wiedzy 

związanej z wykorzystaniem zasad Adaptacyjnego Zarządzania Projektami- 

AGILE. Warsztaty są wprowadzeniem do nowego podejścia, zestawem praktycz-

nych technik i stanowią podstawę do dalszego zdobywania wiedzy oraz nowych 

doświadczeń i zastosowania w tworzeniu ram i realizacji projektów w firmie

w oparciu o mapę AGILE. BIG PICTURE GUIDE.

Szkolenie „AGILE. Wizja i rozwój produktu. Jak stworzyć innowacyjny i wyróżnia-

jący się produkt” może być  kontynuacją i rozszerzeniem szkolenia „AGILE. 

Adaptacyjne zarządzanie projektami. Innowacyjność i adaptacja, szansa

i konieczność.
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WAŻNE PYTANIA, NA KTÓRE ODPOWIEMY PODCZAS SZKOLENIA:

KONCEPCJA ZWINNEJ FIRMY. PRYNCYPIA I ZASADY LEAN & AGILE  &DESIGN THINKING
Fundamenty zwinności. Jakie podejście daje szansę. Fundamenty jako ilustracja powiedzenia ‚Ważne jak coś robimy, a nie czym”. 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY W PROJEKCIE ADAPTACYJNYM (AGILE)- FUNDAMENT ROZWOJU INNOWACYJNEGO 
PRODUKTU
Cele projektu adaptacyjnego. Iteracyjna realizacja zakresu. Jak zorganizować pracę i komunikację zespołu projektowego.

WIZJA PRODUKTU, MAPA PRODUKTU, ZAKRES ITERACJI
Kaskada projektowania rozwiązań od uzasadnienia biznesowego do konkretu. Odejście od koncepcji „wszystko albo nic” – priorytety. 
Prototypowanie. Miary sukcesu w projektach adaptacyjnych (ROI, MVP)
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ZAGADNIENIA

METODY SZKOLENIA

Szkolenie to coś więcej niż prezentacja i pokaz slajdów. Nasi trenerzy, aktywnie oddziałują na grupę i koordynują przebieg zajęć 
– angażują uczestników, m.in. pytaniami, ilustracjami i mikro-ćwiczeniami.

Interaktywny wykład

Uczestnicy jako interdyscyplinarny zespół projektowy stworzą zgodnie z ramami zwinnego podejścia innowacyjny produkt. Doświadczą 
pracy zespołowej, która jest fundamentem zwinnego podejścia. Zgodnie z pryncypiami zwinności Agile iteracyjnie i przyrostowo będą mieli 
możliwość planowania, realizacji adaptacji nowego produktu

Symulacja projektu zwinnego

PROWADZĄCA RAZEM Z UCZESTNIKAMI ODPOWIEDZĄ NA WAŻNE PYTANIA

Jak wytwarzać innowacyjne produkty, czyli  jakie  zasady i metody projektowe pomagają tworzyć innowacyjne produkty i szybko je weryfikować?

Jak konstruować uzasadnienie biznesowe dla projektu (produktu)?

Jak korzystając z modelowania (wizja, mapa, persona) projektować rozwiązania?

Jak doskonalić produkt, czyli iteracyjne i przyrostowe tworzenie wizji i mapy produktu?

Jak zdążyć przed konkurencją, czyli jak wytworzyć minimalny produkt (MVP)?

Jak wykorzystać ograniczenia czasu i funduszy, czyli jak określać priorytety?

KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

Kierownicy projektów 
zainteresowani tematyką Agile

Kadra Kierownicza 

Analitycy biznesowi
i właściciele produktu

Specjaliści ds. innowacji
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Znam zasady zwinnej pracy 

zwinnego (AGILE) zespołu 

projektowego

Wiem jakie zasady wspierają 

konkurencyjność i innowacyjność

Posiadam zestaw narzędzi i metod do 

zastosowania i dostosowania w 

projektach innowacyjnych. Wiem, jak 

określić minimalny produkt (MVP)

Rozumiem jak konstruować 

uzasadnienie biznesowe, wizję i mapę 

produktu i usługi

Wiem jak wejść w buty klienta

i tworzyć rozwiązania szyte na miarę

UCZESTNICY PO  INTENSYWNYM WARSZTACIE, WYPOSAŻENI W WIEDZĘ, NARZĘDZIA I DOŚWIADCZENIE:

98,21%

ponad

17 000
wydanych

certyfikatów

pozytywnych
opinii o szkoleniach

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskie j
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i  kontaktów handlowych
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NASZE STATYSTYKI
SĄ WITALNE

Tylko tyle Polaków w wieku 
25-34 lat dokształca się. 

Uzyskaj przewagę na rynku 
pracy podnosząc swoje 

kwalifikacje (Dane: Eurostat, 2015)

7%

Wiem jak wykorzystać 

ograniczenia czasu i pieniędzy 

poprzez ustalanie priorytetów

Obiekty wysokiej 
klasy o standardzie 

3* oraz 4*

ziewać w tych 

materiałach. Tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. ziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach

Lorem psum at dolor ikonki mówią 
nam o 

tym czego się spodziewać w tych 

materiałach. tym czego się spodziewać w 

tych materiałach. tym czego się spodziewać 

w tych materiałach

WARTOŚĆ SZKOLENIA TO TAKŻE NASZA JAKOŚĆ USŁUG SZKOLENIOWYCH:

Wysokiej jakości produkty edukacyjne dają najlepsze rezultaty rozwojo-

we. Dla nas jest to jedna z kluczowych wartości, dlatego wypracowaliśmy 

standard Jakości Szkoleń Witalnych. 

Programy szkoleń są opracowane przez naszych specjalistów w najbardziej 

przystępnej formie oraz poparte aktualnymi przykładami rynkowymi. 

Uczestnicy każdorazowo otrzymują komplet materiałów, które wspomagają 

ich podczas kursu, a także w okresie późniejszym.

Szkolenia organizowane są w obiektach o wyższym standardzie, wyposa-

żone w udogodnienia, które ułatwiają efektywne prowadzenie szkolenia.

Nasze produkty edukacyjne realizujemy  zgodne z wymogami 

organizacyjnymi Standardu Usług Szkoleniowych 2.0, wyda-

wanym przez DEKRA Certification.  Uczestnicy naszych szkoleń mogą być 

pewni wysokiej jakości usług Witalnych.

Przerwy kawowe 
oraz posiłki

Sale szkoleniowe 
dostosowane na 
potrzeby treningu

Program 
przygotowany

i realizowany przez 
specjalistów

Optymalny 
harmonogram 

treningu

Wsparcie 
merytoryczne w 
trakcie oraz po 

szkoleniu

DODATKOWE  KORZYŚCI



Why?

How?

What? 
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HARMONOGRAM

ZAPISZ SIĘ
1 Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl, wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin i wypełnij wniosek. 

Możesz również wygodnie skorzystać z płatności online 

2

3

Wypełnij formularz załączony do niniejszego programu i prześlij na adres mailowy biuro@witalni.pl

Skontaktuj się z nami telefonicznie dzwoniąc pod numer 71 757 52 19
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PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgłoszenia 

na szkolenie do:

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 300 PLN netto/os.

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 100 PLN netto/os.

60

30

ZASADY:
Podana inwestycja jest warto-

ścią netto + VAT 23%. 

W celu rezerwacji miejsca 

prosimy o przesłanie wypełnionego 

f o r m u l a r z a  z g ł o s z e n i o w e g o  

dołączonego do oferty lub skorzy-

stanie z zapisów online, dostępnych 

na www.witalni.pl

Zapisy na szkolenie odbywają 

się do 10 dni przed datą.

Podana wartość inwestycji nie 

uwzględnia ewentualnego noclegu 

- na Państwa życzenie, możemy 

dokonać rezerwacji. 
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DZIEŃ I
09³0 - 1700

w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

DZIEŃ II
09³0 - 1700

X
lat

TERMINARZ SZKOLEŃ
STYCZEŃ  -  GRUDZIEŃ 2019

Zapisy na szkolenie do 10 dni przed datą szkolenia
 W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni - uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.

23 - 24.05.2019 
Wrocław



i Nazwisko

E-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię Nr telefonu

Data szkolenia

Miejscowość

NA SZKOLENIE MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPISAĆ SIĘ 
KORZYSTAJĄC Z FOMULARZA ONLINE

witalni.pl/formularz-zapisu

Nazwisko

Nazwa firmy NIP

Ulica Nr budynku/lokalu

Kod pocztowy

Zwinne zarządzanie produktem

1

2
Proszę wpisać imię

i nazwisko lub nazwę 
firmy wraz z numerem 

NIP

3
DANE ZGŁASZANYCH OSÓB

Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Proszę zaznaczyć pole, jeśli jednym z uczestników jeșt osoba zgłaszająca

Proszę zaznaczyć pole, jeśli któryś z uczestników ma specjalne potrzeby 
dietetyczne (dieta bezglutenowa, uczulenia na produkty, posiłek wegetariański)

Proszę zaznaczyć pole, jeśli uczestnicy korzystają z udogodnień w poruszaniu

Jeśli posiadają 
Państwo informacje

o uczestnikach prosimy
o zaznaczenie pól

(pola niewymagane;
informację można

zgłosić w późniejszym
terminie)

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Miejsce szkolenia



Suma inwestycji
ilość osób x wartość inwestycji

Promocja 30/60,  korzyści dla zdecydowanych
Każda zgłaszająca się osoba1 na szkolenie do 60 dni przed datą wybranego szkolenia - uzyska rabat w wysokości 
300 PLN netto/os., a do 30 dni przed datą szkolenia - rabat w wysokości 100 PLN netto/os.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania. Dotyczy wyłącznie szkoleń otwartych z oferty firmy Witalni w formie 
2-dniowej. Warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie formularza zgłoszenia w określonym terminie przed 
datą szkolenia (60/30 dni) - drogą elektroniczną na adres biuro@witalni.pl, faksem pod nr 71 757 52 90 lub za 
pośrednictwem formularza online; oraz dokonanie płatności w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia.
Promocja nie łączy się z ofertą Voucherów promocyjnych oraz rabatem 2 i więcej.
Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzystniej
10% rabatu można uzyskać zgłaszając min. 2 osoby na wybrane szkolenie. Oferta skierowana jest dla wszystkich 
zainteresowanych i dotyczy oferty wszystkich szkoleń otwartych.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania i naliczana jest od nominalnej kwoty netto zgłoszenia. Rabat 2 i więcej 
nie łączy się ofertą Voucherów promocyjnych2  oraz promocją 30/60
Regulamin realizacji Voucherów promocyjnych
Skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie otwarte wyłącza promocje rabatowe (30/60,
2 i więcej itp.). Szczegółowy regulamin realizacji poszczególnej oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym 
voucherze.
1 dotyczy zarówno osób zgłaszających się na szkolenie oraz osób zgłaszających innych uczestników
2 uczestnik realizujący voucher zaproszeniowy na szkolenie nie jest wliczany do ogólnej liczby zgłaszanych osób 
na szkolenie
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Podpis oraz pieczątka firmowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
korespondencji drogą elektroniczną 
od firmy Witalni Katarzyna Sergiel 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. A. 
Ostrowskiego 7 lok. 164 (zgodnie z 
ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 
144 poz. 1204 „O świadczeniu usług 
drogą elektroniczną"). W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do 
odwołania powyższej zgody.

Akceptuję warunki finansowe, regulamin zgłoszenia oraz regulaminy promocji, z których korzystam.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. A. Ostrowskiego 7 
lok. 164 w zakresie prowadzonej przez nią działalności 
gospo- darczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o 
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) mam prawo 
dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania 
zaprzestania ich przetwarzania.
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Nominalna wartość inwestycji wynosi:   1890,00 PLN netto (+23% VAT) za osobę.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza firma WITALNI prześle drogą mailową 
fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc. 

Płatności za szkolenie w przypadku zgłoszenia przez formularz pisemny należy 
dokonać do 7 dni roboczych przed datą szkolenia (inne warunki przy skorzystaniu z 
promocji) - na konto firmy WITALNI Katarzyna Sergiel:
ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441

Po zaksięgowaniu wpłaty firma WITALNI wystawi fakturę VAT, którą następnie 
prześle pocztą.

Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie będzie mógł skorzystać ze szkolenia 
i poinformuje o tym fakcie firmę WITALNI w terminie minimum 7 dni przed datą  
szkolenia, firma Witalni dokona zwrotu 100% wpłaconej kwoty. 

W przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 7 dni, firma Witani dokona zwrotu  
80% wpłaconej kwoty. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie 
zgłoszenia na inny termin.
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WARUNKI FINANSOWE

Łączna inwestycja + VAT
suma inwestycji - kwoty rabatowe

(netto)

(brutto)

Ilość osób

Zniżki:

Voucher
Kod vouchera

30/60             2 i więcej            Voucher

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI

AKCEPTACJA WARUNKÓW OFERTY

Usługi szkoleniowe 
objęte są 23% VATem

Zwinne zarządzanie produktem
Wartość inwestycji 1890,00 PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl
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