Design sprint

fra idé til brugertestet prototype på 5 dage

Digitalisering er et af tidens helt store trends: Internet of Things (IoT), Artificial
Intelligence (AI), omstilling fra produkt til service, deleøkonomi. Mulighederne er mange,
men hvor skal vi satse som virksomhed? Og hvordan skaber vi mest kundeværdi ved at
udnytte ny teknologi og trends? Det er spørgsmål, som et designsprint kan hjælpe jer
med at afklare i en teamproces med masser af energi.
I vores Design sprint faciliterer vi et 5 dages
forløb med et udvalgt tværfagligt team fra jer
der inkluderer minimum én beslutningstager.
Efter behov supplerer vi jeres team med ekstra
kompetencer.
Så holder vi jer på sporet i en super effektiv
teamproces, hvor hver dag har delaktiviteter,
der bringer jer tættere mod målet: at teste en
første prototype af jeres nye digitale løsning med
repræsentanter af målgruppen.
Metoden er udviklet og anvendt af Google
Venture og har opnået stor udbredelse og
popularitet globalt grundet den store energi og
effektivitet, hvormed sprintet forløber.

Hvad opnår I igennem et Design sprint?
1. En fælles afklaring af innovationsfokus,
målgruppe og den nye kunderejse
2. Prioritering af de bedste ideer fra teamet
til et et innovativt koncept der beskriver
brugsscenarier og værdiskabelsen for
målgruppen.
3. En brugertestet prototype giver basis for
velfunderede beslutninger om business
casen og omfanget af udviklingsarbejde
op til lancering.
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Design sprint forløbet - 5 produktive, krævende og inspirerende dage

KORTLÆGNING

IDÈUDVIKLING

Afklaring af
innovationsfokus
og forretningspotentialer

Teambaseret
idéudvikling
med fokus
på specifikke
brugerprofiler
og situationer

Hvem er
målgrupperne?
Kunde/
bruger rejse

Hotline til
eksterne
eksperter

KONCEPTUDVIKLING
Prioritering
og optimering
af ideer kombination
til en samlet
brugerrejse
og et digitalt
koncept

PROTOTYPE

BRUGERTEST

Fake it until
you make
it - skabelse
af en testbar
prototype. Alle
bidrager

Test af
koncepter med
målgruppen
Hvad har vi
lært ?
Optimerings
potentialer
& next steps

Hvorfor design-people?

“Månen kom ligesom lidt
tættere på...
Det er ikke forkert at sige at vi
har komprimeret 5 års strategi
arbejde til 5 dage. Vi var trætte
efter hver dag, men design-people’s
team holdte os på sporet med de
aktiviteter, der bragte os i mål.
- meget professionelt.
Og så var maden i orden.”
—
Christian Fast

Vi arbejder hands-on med design thinking
brugerinddragelse og digitalt design - og så rykker
vi hurtigt. Vores team består af specialister i
brugerinvolvering, workshopfacilitering, (digital)
innovation samt produkt- og service design. Efter
behov inddrager vi teknologi eksperter fra vores
netværk.
For os handler design om at omsætte teknologiske
muligheder og trends til værdiskabende
kundeoplevelser og forretning - sammen med jer.
Vi er stolte af at arbejde sammen med bl.a. Nilfisk,
Danfoss, Kamstrup, LG, Hounö, Vifa, Microsoft – og
en række spændende start-ups.

Lad os sammen skabe vindende
kundeoplevelser...

CEO, DEBEL

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Design sprint
mulighederne. Vi rådgiver jer til at bruge processen
optimalt og hvis I ønsker det sammensætter vi et
skræddersyet forløb med de kompetencer og trin,
der afspejler jeres behov.

Vidste du?
Som dansk SMV virksomhed
(10-250 medarbejder) kan du få
støtte til et Design sprint forløb, så
prisen er 25.000,- Dkr.
Spørg os eller se mere på
www.sprintdigital.dk

Klaus Schroeder
innovation director, co-founding partner
ks@design-people.com
+45 70 22 64 62
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