Wystawa 3. „Jak zarobić na wzornictwie? Efektywne
zarządzanie procesem wzorniczym” 10-11 lutego 2015
10-11 lutego 2015, Warszawa
Bożena Gargas
prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Na warsztatach wskazujemy zarówno korzyści
płynące z wdrożenia procesu projektowego,
jak i możliwości jego finansowania
To już trzecia wystawa i trzeci katalog towarzyszące
warsztatom "Jak zarobić na wzornictwie. Efektywne zarządzanie procesem wzorniczym" prowadzonym w ramach
nowego projektu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego "Wzornictwo-Biznes-Zysk". Przedstawiamy Państwu 25
produktów, które powstały w polskich przedsiębiorstwach i są przykładami modelowo wdrożonego procesu
wzorniczego.
Tym razem na naszej wystawie skupiliśmy się na jednym z sukcesów polskiej gospodarki, jakim jest produkcja mebli.
Nasz eksport mebli jest czwarty w świecie, to jedna z branż najchętniej i najskuteczniej zatrudniająca projektantów.
Wiele z przeprowadzanych w tej branży wdrożeń to wdrożenia modelowe, często nagradzane w konkursach
wzorniczych oraz osiągające dobre wyniki sprzedażowe.
Celem projektu "Wzornictwo-Biznes-Zysk" jest przygotowanie przedsiębiorców, na wspólnych z projektantami
warsztatach i seminariach, do aplikacji wzornictwa przemysłowego poprzez wskazanie korzyści z wdrożenia procesu
projektowego oraz możliwości jego finansowania.
Projekt "Wzornictwo-Biznes-Zysk" to znakomita okazja do zbudowania twórczych relacji przedsiębiorcy i projektanta w
celu budowy i rozwoju każdej firmy, a tym samym całej gospodarki.
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Aby skutecznie wdrażać nowe produkty,
niezbędne jest zdobycie wiedzy o metodyce
postępowania w procesie rozwoju nowego produktu

Od kilku lat słowa design, dizajn, a nawet "dizajnerski" zrobiły niesłychaną karierę. Ich znaczenie tak się zmieniło, że
dziedzinę którą się zajmujemy, wolimy precyzować jako wzornictwo przemysłowe – industrial design. Aby ją uprawiać,
skutecznie wdrażać nowe produkty, niezbędne jest posiadanie, zdobycie wiedzy o metodyce postępowania w tym
procesie.
Kluczem do sukcesu rynkowego przedsięwzięcia jest właściwa współpraca producenta i projektanta, zespołu
wdrożeniowego, kontrolowany przebieg procesu powstawania, tworzenia nowego produktu. Warsztaty prowadzone w
ramach projektu "Wzornictwo-Biznes-Zysk" służą pomocą w osiągnięciu tego celu.
Kolejna, trzecia już ekspozycja towarzysząca warsztatom to 25 produktów, wytwarzanych w Polsce bądź
zaprojektowanych przez polskich projektantów. Nie trzeba specjalnie rekomendować takich nazwisk jak Rygalik,
Wierszyłłowski, czy może nieco mniej znanych Marty Niemywskiej i Dawida Grynasza.
Szczegółowo odtworzyliśmy przebieg procesu
projektowego wybranych produktów. Przy pozostałych można znaleźć najważniejsze informacje o producencie, dacie
wdrożenia, poznać nazwisko projektanta, czy nazwę
studia projektowego.
Wiedza, którą przekazujemy na warsztatach opiera się na konkretach, jest sprawdzona i skuteczna – wszystkie
z przedstawionych produktów odniosły sukces rynkowy.
Teraz projektanci wielu z nich przekazują swoje umiejętności skutecznego działania podczas zajęć, którym towarzyszy
wystawa. Prezentowane na niej produkty, znajdują
się również w katalogu. Jest on w zamyśle podręcznikiem warsztatów.
Mamy nadzieję, że wiedza o przebiegu procesu projektowego
i budowaniu zespołów interdyscyplinarnych zdobyta w trakcie zajęć, uzupełniona realnym obrazem sukcesów polskich
przedsiębiorców i projektantów, będzie pomocna w dalszej Państwa pracy – skutecznym wdrażaniu nowych,
innowacyjnych produktów.
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