
[pl]

PARP (pl)

10 lipca 2020

PROGRAM

10:00 – 10:20
przywitanie i poranna rozgrzewka 
DtBusiness stage

[en]

moderacja

DtBusiness stage

blok teoretyczny  - inspiracyjna prezentacja 

[en]

11:00 – 11:50

John Thackara (uk)
Doors of Perception

Miejsko-Wiejska
przedsiębiorczość

Cyrkularne
projektowanie
systemowe

10:20 – 11:00

DtBusiness stage

blok teoretyczny  - inspiracyjna prezentacja 

[en]

dr Leyla Acaroglu (au)
Unschools

11:50 - 12:20
networking online

usiądź wygodnie w sławnej
gdyńskiej kawiarnii Tłok!
Delektuj się ulubionym
zapachem kawy
i odgłosami miasta

kawiarnia
na bulwarze

dołącz do ruletki
networkingowej, która losowo
sparuje cię z innymi
uczestnikami

koło
networkingowe

zrelaksuj się podczas prostych
ćwiczeń, aby zadbać
o odpowiednią energię
w czasie całego wydarzenia

joga na Gdyńskiej
plaży podłącz się do studia

muzycznego, dj set w stylu
balearic prezentuje
Wojtek Ławniczak 

muzyczny chillout

wskakuj na pokład!
najpiękniejsze miejsca
w Gdyni z lotu ptaka
- specjalnie dla tych
co tęsknią za morzem!

z lotu ptaka

DtB Digital patio 

sesje
równoległe

13:00 – 13:40
DtBusiness stage

blok teoretyczny - studium przypadku

[en]

Yannick Meijers (nl)
Patagonia

Odpowiedzialny biznes
- moje doświadczenia
z pracy w Patagonia 

12:20 – 13:00
DtBusiness stage

blok teoretyczny - studium przypadku

[en]

Sabine Berghaus (de)
Siemens

Projektowanie interakcji
człowiek-maszyna
dla systemów
autonomicznych 

Zakwestionuj
swoją pracę

13:40 – 14:10
blok teoretyczny - polskie podwórko 

[pl] [pl]

Dominika Zielińska (pl)
Workplace

Bogumiła Matuszewska
-Wojtyła (pl)
DrOmnibus

Pracujący Rodzic
- wartość dla firmy

DtB Workzone

sesje
równoległe

14:30 - 16:30
blok praktyczny – warsztaty 

Design Sprint - 
jak szybko tworzyć 
innowację w biznesie

[pl]

[pl]

Piotr Grocholiński,
Beata Michalska-Dominiak (pl)
Klientocentryczni

Rytuały 
- tarcza dla zespołu 
w czasie zarazy
Grzegorz Kosson (pl)
Kosson

Narzędzia
odpowiadające
na nowe potrzeby 

[pl]

[pl]

Paulina Kisiel,
Ewa Chudecka (pl)
PPNT Gdynia | 
Centrum Designu

Uwaga, 
skupienie i czas 
dobrze wykorzystany
Piotr Bucki (pl) 
Bucki Pro

Projektowanie
przełomowe
w czasach zarazy 

[en]

Podstawy
facylitacji
spotkań zdalnych 

[en]

Onat Vural (tr)
Atolye

DtB Workzone

sesje
równoległe

Lourdes Martinez (pe)
Beta User testing
& Experimenting

www.gdyniadesigndays.eu

Paivi Tahkokallio Henryk Stawicki



[en]

PROGRAM

www.gdyniadesigndays.eu

11 lipca 2020

10:00 – 10:20
poranna rozgrzewka 
DtBusiness stage

[en]

12:20 – 13:00
DtBusiness Stage

blok teoretyczny - inspiracyjna prezentacja 

[en]

Roland Harwood (uk)
IOVIA

Myślenie Wizualne
dla Biznesu 

10:30 - 12:30
blok praktyczny – wyzwania projektowe 

Serco-centryczny,
spekulatywny
design 

DtB Workzone

Agnieszka Polkowska (pl)
Trendspot

Mapa Interesariuszy
- narzędzie 
do współdzielenia
zasobów 

[en]

sesje
równoległe

Magdalena Małachowska (pl)
Service Design Polska 

Myślenie Wizualne
dla Biznesu 

[en]

Peak Berlin (de)

Retro 
– czyli jak wyciągać
wnioski z zakończonych
projektów 

[pl]

Tenka (pl) 

Zabezpiecz
przyszłość swojego
biznesu dzięki metodzie
Futures Thinking 

[pl]

[pl]

Agnieszka Gliszczyńska,
Natalia Urbańska (pl)
Greenhat Innovation 

www.gdyniadesigndays.eu

moderacja

Paivi Tahkokallio Henryk Stawicki


