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Zakaj design inovacije?

Pri PARK Design Management so prepričani, da ima inoviranje z designom moč, da spreminja

mnenja, obogati življenja in transformira podjetja. Morda celo moč, da reši svet. Zato je

pomembno, da se ga lotimo pravilno. Kar seveda ni enostavno. Zato so se pri svojem delu posvetili

vodenju, svetovanju in izobraževanju podjetij. Povezovanju in opolnomočenju. Usmerjanju

managerjev, direktorjev in vodij, da dosegajo vse svoje osebne potenciale in potenciale svoje ekipe.

V sklopu dneva inovativnosti 2022 PARK pripravlja intenzivno delavnico design inoviranja,

namenjeno vodstvu ambicioznih, inovativnih, izvozno naravnanih podjetij. V sklopu delavnice so k

predstavitvi dobrih primerov iz prakse povabili tri podjetja iz partnerstva KCDM, ki bodo

predstavila svoje izkušnje z uvajanjem in vodenjem design inovacij:

● Zakaj so design inovacije pomembne za konkurenčnost, Marino Furlan, Intra Lighting

● V uporabnika usmerjene inovacije v jadrnici First, Andraž Mihelin, Seascape

● Kako v podjetju začeti z design inovacijami, Erna Povh, Adria Mobil

O PARK Design Management

Nemška svetovalna agencija PARK že od leta 2014 sodeluje s KCDM, da bi v slovenska podjetja

prinesli znanja in trende s področja design managementa ter vodenja inovacij z designom.

Njihovih poglobljenih design management programov GROW Academy se je v 8 letih udeležilo več

sto zaposlenih iz 55 partnerskih podjetij, ki pridobljene pristope in znanja uspešno uporabljajo in

implementirajo v procese svojih oddelkov in ekip.

Vodstvom več kot desetih uspešnih slovenskih podjetij, med njimi so Adria Mobil, JUB in SIP,

PARK redno svetuje na področju povečanja globalne konkurenčnosti in sistematičnega povečevanja

inovacijskih potencialov in design inovacij; enake pristope uporabljajo tudi nekateri globalni tržni

voditelji, kot so Advent Health, Airbus, LEGO, Grundfos, Unilever and Haleon (nekdanji GSK CH).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvVEA_ioMO37tLiH-RZWq3vUtVZtnjTu8p49_Noocjk2VOIQ/viewform?usp=sf_link


Podjetja, ki sodelujejo z njimi, dolgoročne konkurenčne prednosti podjetja dosegajo z vzdržno

poslovno rastjo, prepoznavnimi uporabniškimi izkušnjami, visoko stopnjo sodelovanja znotraj

teamov in zmanjšanjem investicijskih stroškov in skrajšanjem razvojnih procesov.

Izkušnje sodelovanja s PARK Design Management

“Produktne in design inovacije so ključni element diferenciacije in pogoj za uspeh in rast

naše znamke v zadnjem desetletju. Da bi ohranili svoj položaj na trgu in si zagotovili rast v

prihodnosti, smo poglobili sodelovanje s svetovalci iz PARKa. Trenutno se osredotočamo

na nove prakse pri design inovacijah, utemeljene na boljšem sodelovanju znotraj podjetja,

boljši strukturiranosti procesov raziskav in zgodnje inovacije in še uspešnejšem

integriranju vpogledov v pričakovanja uporabnikov.”

Matjaz Grm

CMO, Adria Mobil

“Proces zgodnje inovacije, ki smo ga v Elanu spoznali prav prek sodelovanja s PARKom

leta 2018, je postal pomemben del našega strateškega razvoja. Z njegovo pomočjo smo

razvili razumljiv kratko-, srednje in dolgoročen načrt prihodnjega razvoja znamke. Proces

nas je motiviral za to, da smo začeli razmišljati izven okvirjev in bolje razumeti na videz

neurejeno in nestruktutrirano naravo zgodnje inovacije. Poleg tega nam je uspelo

strukturirati miselne procese o idejah za prihodnost in vzpostaviti ogrodje, ki nam pomaga

pri postavljanju razvojnih prioritet glede na vnaprej dogovorjene kriterije. V zadnjih petih

letih so to postala pomembna upravljalska orodja, ki jih bomo s pridom uporabljali tudi v

prihodnje.

mag. Leon Korošec

Direktor divizije zimskih športov

VP Elan Group
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