онлайн-формат

ВІДКРИТИЙ ПРАКТИЧНИЙ ВОРКШОП
З ОСНОВ SERVICE DESIGN
Відкритий практичний воркшоп з основ
Service Design (в онлайн-форматі)

Березень 2022: 14,15,18,21,22,23,25
з 13 до 15.30 (Київ)

Наш підхід

ОБ'ЄДНАННЯ КОМАНД І ДОСВІДУ

АКАДЕМІЯ DESIGN
THINKERS

ЛОКАЛЬНЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО

Design Thinkers Academy –
спеціалізоване агентство з Service
Design та Design Thinking. Представлені
в 25 країнах, з досвідом 15 років, ми
навчаємо, розвиваємо та сприяємо
креативним міждисциплінарним
командам та спільнотам у просуванні
позитивних змін

4Service Group є провідним
постачальником послуг marketing research.
Маючи майже 20-річний досвід роботи,
міжнародний дослідний холдинг успішно
працює у 52 країнах, використовуючи
сучасні підходи в рамках цілісного аналізу
та покращення всього ланцюжка
обслуговування клієнтів (CX)

ЧОМУ СЕРВІСДИЗАЙН З
НАМИ?

Design Thinkers
Group (DT) и
4Service Group

Більше 100 професіоналів

Ми допомагаємо організаціям
створювати інноваційні бренди
та послуги, відштовхуючись
від інтересів клієнтів.

Обмін досвідом з експертами
дизайн-мислення з 25 країн

Успішні бізнес-стратегії
Ми є глобальним
агентством,
представленим у
32 країнах

Ми проводимо як
навчальні заходи,
так і внутрішні
проекти для низки
компаній

15

100 +
реалізованих кейсів на
практиці з провідними
світовими брендами

DT
Академія

років на
ринку

Міжнародна експертиза
та сертифікація для тих,
хто пройшов навчання

Вдосконалення
методологій у згідно з
змінами ринку та
потребами клієнтів

DT Network

75 700

Взаємодія з
фасилітаторами з
усього світу

експертів
дизайнмислення у
мережі

Щорічне створення
нових продуктів та
концептів

4Service Club
Ви отримаєте
Навчання на практиці як
професійну кваліфікацію, підхід до творчого
визнану у всьому світі
вирішення проблем

01

02

Стратегічні
фасилітаційні
сесії

Школа якісних
досліджень

03

Емпатія та
ненасильницька
комунікація

ЧОМУ ВАЖЛИВО
ВПРОВАДЖУВАТИ
У КОМПАНІЯХ?

Design Thinking дозволяє розробляти
та впроваджувати інноваційні ідеї,
зміни та рішення складних проблем.

Це культура, методологія та спосіб
мислення, які допомагають компаніям
у всьому світі переходити від орієнтації
на продукти та продажі до орієнтації на
людинУ, її потреби та проблеми (йти
«від зовнішнього до внутрішнього»)

Це вид активності з особливим упором
на колективну роботу та спільне
створення рішень.

Наша місія полягає в тому, щоб дати
можливість колективам та окремим
особам надихатися, стикатися з
викликами, вчитися на практиці та
зміцнювати свої здібності до творчого
вирішення проблем.

А також допомагати компаніям
формувати необхідне мислення та
створювати людиноцентричне
внутрішнє середовище.

ОПИС
ВОРКШОПА

ОПИС ВОРКШОПА
1

2

Попередньо проводитися настановча зустріч з кожним
учасником воркшопу. Ми вивчаємо потреби та очікування
кожного, інформуємо про технічну та змістовну частини
проекту.

3

Робота відбувається на платформі Zoom. Додатково
використовуються такі онлайн-ресурси, як MIRO, Mentimeter.

4

Теоретична частина викладається модератором у великій
групі, для практичної частини учасники розбиваються на три
команди у сесійні зали. З кожною командою працює
фасилітатор.

5

У проміжках між зустрічами команду супроводжують
фасилітатори. Учасники виконують домашні завдання,
дивляться короткі відео, читають додаткову інформацію.

Ми вибираємо challenge – реальне бізнес-завдання
однією з учасників компаній, які готові надати контекст для
подальшої роботи.
Всі етапи та інструменти учасники далі відпрацьовують на
цьому завданні.
Приклади завдань із попередніх воркшопів:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Як зробити так, щоб картка киянина стала основною карткою кожного
жителя столиці?
«Як збільшити NPS магазинів Oysho та Zara Home (збільшити кількість
усних рекомендацій та постів у соц. мережах)?»
«Як збільшити кількість повторних контактів потенційних клієнтів
будівельної компанії Доброград?»
«Як покращити чат-бот у WhatsApp, щоб більше людей зверталися через
цей канал, знизивши навантаження на кол-центр Інтернет-провайдера
“Сибірські мережі”?»

6

Обов'язково проводяться розминки у проміжках між
завданнями, використовуються елементи гейміфікації,
змагань, конкурсів. Навчання проходить у швидкому та
інтенсивному ритмі, максимально залучені та задіяні усі
учасники. Вправами ми не лише відпрацьовуємо
інструменти, але й міняємо внутрішні установки та тип
мислення учасників у бік людиноцентричного вільного
креативного та варіативного підходу.

ПРИНЦИПИ DESIGN THINKING, ЯКИХ МИ
ДОТРИМУЄМОСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЕКТ

ВЧИСЬ ПІД ЧАС РОБОТИ

20 % теорії / 80 % практики
Пройшовши весь шлях
практиці, учасники освоять
методологію, яку зможуть далі
застосовувати самостійно

ЕМПАТІЯ

СПІЛЬНЕ
СТВОРЕННЯ

Ми будемо змінювати мислення і
постійно ставати на місце клієнта,
виявляючи емпатію. Таким чином
формується культура
людиноцентричності та приходять
абсолютно нові рішення

У результаті достатньо
креативного процесу команда
самостійно прийде до
вивіреного рішення

ЕТАПИ, ЯКІ
ПРОЙДУТЬ
УЧАСНИКИ

РОЗХОДЖЕННЯ

create
choice

•

•
•

Ставимо
виклик/завдання
Складаємо картку
зацікавлених сторін
Проводимо
дослідження членами
команди

СХОДЖЕННЯ

РОЗХОДЖЕННЯ

make
choice

•
•
•

Створюємо персони
картки шляху клієнта
Визначаємо потреби,
інтереси, больові
точки / можливості
Робимо рефреймінг
завдання

create
choice

•

•

Створюємо як
можна більше
рішень (Ідеї,
прототипування,
сервісний
сценарій)

СХОДЖЕННЯ

make
choice

•

Тестуємо та
допрацьовуємо
(визначаємо конкретні
продукти та рішення, готові
для виведення на ринок)

До старту

Учасники отримують:

• Роздавальні матеріали (надруковані)
картки з описом кожного інструменту
• Брошури-підказки для проведення
інтерв'ю
• В електронному форматі:
• Відеоінструкції до окремих
інструментів
• Статті та рекомендована література
• Доступ до бібліотеки інструментів,
рекомендацій та кейсів міжнародного
досвіду Desygnthinkers Academy

Попередньо
• З кожним учасником модератори проводять інтерв'ю:
інформування щодо технічних моментів та
майбутнього проекту, зняття очікувань, відповіді на
запитання
• Створюється група у месенджері для подальшої
комунікації команди
• Проводиться технічне налаштування проекту в Miro
• Виходячи з майбутньої задачі (challenge), команда
4Service може почати попередній рекрутинг
респондентів у базі замовника для майбутніх польових
робіт (інтерв'ю)

1 ЗУСТРІЧ

2 ЗУСТРІЧ

Вступ

Дослідження

Ми вважаємо дуже важливим, аби ви відчували себе
комфортно та були мотивовані працювати разом з
командою у найближчі тижні у нашому онлайннавчанні-мандруванні. Тому перша зустріч буде
присвячена:
- Знайомству учасників одне з одним.
- Розподілу у команди (по 5 учасників).
- Знайомству з технічними нюансами проекту.

Ми вивчимо такі інструменти та пройдемо наступні етапи:
Картка стейкхолдерів – що це таке, як, для чого і коли
використовувати, як співставляти з іншими картками пізніше.
Заповнимо картку.

А також ми пройдемо:
Вступ до поняття сервіс-дизайну та дизайн-мислення,
основні принципи та інструменти, кейси.
Знайомство з викликом – основна задача бізнесу, над
якою команди працюватимуть протягом всього курсу.

Вступ до етапу дослідження: чому важливо проводити
самостійно додаткові дослідження членам команди. Чим
класичні маркетингові дослідження відрізняються від
досліджень у проекті Service Design.
Методи досліджень у Service Design, тріангуляція.
Правила поведінки досліджень, зокрема біль детально –
глибинні інтерв’ю.

Розбір прикладів, демонстрація.
Підготовка брифу.
ДЗ: проведення глибинних інтерв'ю з клієнтами

3 ЗУСТРІЧ
•
•
•
•
•
•

Ми глибоко поринемо у результати досліджень, створимо точні персони клієнтів.
Mind Map –учасники знайомлять одне одного з результатами дослідження
Співставлення Mind Map із Stakeholder
Знайомство з поняттям «персона», відмінність від класичної сегментації
Заповнення карток персон, поглиблених карток персон
Вибір персони/персон для подальшого етапу вивчення та пошуку рішень

•

4 ЗУСТРІЧ
• Використовуючи картку клієнтського шляху, ми
можемо визначити важливі моменти, болі,
проблеми та можливості на шляху прийняття
рішення
• Емпатія як інструмент у сервіс-дизайні
• Пояснення інструменту CUSTOMER JOURNEY
MAP. Заповнення CUSTOMER JOURNEY для
обраної персони

5 ЗУСТРІЧ
• Вибираємо ключові болі клієнта, формулюємо та вибираємо
проблеми для подальшої роботи
• Pain point – вибір проблемних точок. Принципи вибору Pain point
• Визначення проблеми, над якою команда продовжить
працювати
• Рефреймінг завдання: від завдання бізнесу до вирішення
проблеми клієнта. Формулювання проблеми: «Як ми можемо
допомогти…»

6 ЗУСТРІЧ

7 ЗУСТРІЧ

Тепер, маючи розуміння проблеми, час розробляти
рішення

Фінальний модуль фокусується на тестуванні
прототипів таполіпшення концепції.

• Генерація ідей! Будемо працювати з декількома
інструментами з генерації, доопрацювання та
пріоритезації ідей.

Цей процес, що повторюється, в результаті якого
командапрезентує фінальне рішення.

• Наступний крок – прототипування цих ідей у
сценаріях сервісу.

Час, що залишився, використовуємо на розробку
персонального плану застосування.
• Доопрацювання рішення
• Презентація рішення
• Як розподіляти ролі на етапі впровадження
• Відповіді на запитання

• Методи генерації ідей
• Методи стимулювання учасників генерити якомога
більше ідей
• Crazy 8 – метод поглиблення ідей
• Idea brainwriting – метод доопрацювання ідеї
• Idea priority map – пріоритезація та вибір ідеї

• Створення прототипу запропонованого рішення
• Сервіс-сценарій

ПО ЗАКІНЧЕННІ КУРСУ
УЧАСНИКИ КУРСУ МОЖУТЬ:

Самостійно застосовувати методологію на практиці у
своїх компаніях при розробці або зміні послуг та
продуктів, внутрішніх процесів.
Стати лідером/керівником напряму сервіс-дизайну у
своїй компанії, передавати технологію колегам.
Організувати лабораторії сервісу, в яких рішення
будуть проходити тестування раніше, чим виводити
послуги та товари ринку.

У результаті: інструменти, які освоять учасники на практиці
Інструмент

Чому важливо

Карта зацікавлених сторін (Stakeholders map)

При розробці товарів та послуг важливо враховувати думки та залучати до
розробки всі зацікавлені сторони. Це значно полегшить та прискорить
подальший процес впровадження та дозволить уникнути «підводного каміння».

Дослідження. Види досліджень (теорія). Більш детально – якісні
дослідження, глибинні інтерв'ю. Ми навчимося складати скрипти,
проводити інтерв'ю за принципами сервіс-дизайну.

Перш ніж впроваджувати зміни, виводити новий сервіс чи товар, важливо
почути клієнтів, їхні потреби та болі. Щоб пропонований сервіс надалі
вирішував конкретну потребу клієнта. Важливо вивчати ринок, його
можливості, потреби, ризики та обмеження.

Емпатія – як інструмент у сервіс-дизайні. Ми дамо інструменти, як
прокачувати емпатію у своїх командах, як вміти чути більше, бачити
справжні глибокі потреби за словами та заявами.

Тільки поставивши клієнта в центр, побачивши та зрозумівши його світ, можна
побачити можливості для свого бізнесу: як продукт, сервіс може бути
унікальним і збігатися з конкретною вже існуючою потребою клієнта.

Аналіз дослідження – Mind map, Empathy map. Ми навчимося аналізувати
дані швидко, конструктивно, виділяти важливе, бачити більше, ніж
заявляється. Для цього розберемо 2 інструменти систематизації
отриманих даних на практиці.

Часто клієнти нам видають відкрито лише частину інформації. Як дійсно
зрозуміти, почути і відрізняти заявлену та реальну важливість.

Картка персони. Ми розберемо, чим персони відрізняються від класичної
сегментації, принципи складання та угруповання, принципи вибору.
Скільки їх має бути, скільки брати в роботу, ін

Нестандартна сегментація. Ми навчимося групувати клієнтів з поведінки,
потреб та психотипу. Даний інструмент можна використовувати окремо в
маркетингу при складанні комунікаційних меседжів, реклами, позиціонуванні та
ін.

Побудова CJM Карта шляху клієнтів. Ми розглянемо укорочений та
розширений CJM, Blueprint – відмінності та цілі кожного. На практиці
збудуємо укорочений CJM.

Побудувавши шлях клієнта та зробивши його розширений аналіз, можна
знайти можливості для бізнесу (реальні, не гіпотетичні та передбачувані).

Точки болю клієнтів, рефреймінг. Як вибирати точки болю, які брати
насамперед у роботу. Як формулювати завдання, для чого.

У сервіс-дизайні ми із завдання бізнесу переходимо у вирішення конкретних
завдань клієнтів. Таким чином створюються товари та послуги, що
потрапляють у серця клієнтів.

У результаті: інструменти, які освоять учасники на практиці
Інструмент

Чому важливо

Генерація ідей. Учасники освоять 3 інструменти генерації ідей на
практиці. Вивчать принципи фасилітації та мозкового штурму,
інструменти пріоритезації (COCD box).

Практика показує, що ідеї, які співробітники вигадують самостійно,
впроваджуються на 80 % (проти 20 % реалізації тих ідей, доручених
співробітникам зверху). Вдалі та ефективні мозкові штурми сприяють
наступному швидкому та ефективному впровадженню та підтримці з боку всіх
відділів.

Прототипування. Види прототипування. Які прототипи актуальні
кожному етапі розробок. Практичне відпрацювання Story telling, Story
Mounting, Service scenario.

Перш ніж випускати витратний сервіс чи товар, ми створюємо його прототип та
тестуємо на реальній аудиторії. Як правило, перші ідеї вимагають суттєвих
доробок.

Тестування. Карта доробки прототипу. Ми дамо інструмент швидкого
та структурованого аналізу результатів тестування (ACES map).

Важливо своєчасно отримувати зворотний зв'язок від клієнтів ще до моменту
випуску товару та сервісу, щоб уникнути зайвих фінансових витрат. Учасників
тестування (клієнтів) можна також надалі залучати для генерації ідей та
доопрацювання.

Продаж ідей, фінальні презентації. На прикладі гри «Критики-Емпати»
ми відпрацюємо інструмент якісної продажної презентації та
ефективного зворотного зв'язку.

Доопрацювання ідей у сервіс-дизайні не уникнути. Тому ми пройдемо
інструмент якісного та конструктивного зворотного зв'язку. Для отримання
фінансування важливою є фінальна презентація рішення інвесторам.

УЧАСНИКИ
ВОРКШОПУ
ОТРИМАЮТЬ

Сертифікати міжнародної академії Design
Thinkers Academy
Методичні карти з 13 інструментів Service Design
•

• Ментальна карта

•

• Карта цінностей

•

• Карта зацікавлених сторін

•

• Карта поведінки клієнта

•

• План досліджень

•

• Сценарій сервісу

•

• Кабінетне дослідження

•

• Brain writing

•

• Глибинне інтерв'ю

•

• Карта «продажу» ідеї

•

• Спостереження

•

• Карта цінностей зацікавлених сторін

•

• Персони

Інструкції з проведення дослідження..
Компанії надаються готові зразки принтів всіх карток, зручних для
подальшої самостійної роботи (для онлайн- та офлайн-форматів):

Всім нашим випускникам ми
гарантуємо «довічний годинник
прийому»

• Customer Journey

• Idea Priority-Map

• Persuasive selling

• Persona Empathy Map

• SERVICESCENARIO

• Idea brainwriting

• Mindmap

• Persona Card

• Stakeholder Map

КОМАНДА
Тетяна
Лапа

Аліна
Андрєєва

Олександра
Ковтун

Марина
Харченко

Партнер Design
Thinkers Academy,
тренер, фасилітатор

Директор з розвитку
бізнесу 4Service Group у
Європі та країнах
Кавказу.

Директор 4Сервіс
Білорусь. Коуч,
фасилітатор DT
Academy Eastern
Europe

Керівник напрямку
якісних досліджень у
4Service

Тетяна має великий досвід
роботи як спеціаліст за
дослідженнями. Її пристрасть –
спілкуватися з клієнтами, як з
реальними людьми з
реальними проблемами.

10-річний досвід у маркетингових
дослідженнях, участь у низці
консалтингових
проектів, розробці стандартів,
систем мотивації та навчання.

Партнер Design Thinkers
Academy, фасилітатор. Спікер
Міжнародних форумів та
конференцій Customer
Experience. Магістр психології,
гештальт-терапевт.

Сертифікований практикуючий
коуч і фасилітатор. Фахівець у
побудові Customer Experience
Research. Розвиток проектів
клієнтського сервісу у Білорусі.
Експертна підтримка в розробці
та впровадження програм
професійної підготовки

Партнер та сертифікований
фасилітатор Design Thinkers
Academy. Досвід проведення
відкритих тренінгів та майстеркласів, семінарів, фасилітацій
стратегічних сесій на території
України та Казахстану. На основі
досліджень розробила індекс
емоційного впливу.

Багаторічний досвід проведення
консалтингових проектів з
побудові систем управління
сервісом на території Білорусі.
10-річний досвід організації та
проведення Customer Experience
Research. Практикуючий коуч і
фасилітатор.

Експерт у соціоніці, типології
особи. Автор та розробник
мотиваційних програм, тренінгів з
продажу, переговорів та
корпоративної культури. Коуч
перших осіб та команд.

ЯК ЦЕ
ВИГЛЯДАЄ

ЯК ЦЕ ВИГЛЯДАЄ

ПРИКЛАД – ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ РОБОТА ГРУПИ В
ОН-ЛАЙН ЗІ СКЛАДАННЯ CJM

ЯК ЦЕ ВИГЛЯДАЄ

ЯК ЦЕ
ВИГЛЯДАЄ

НАШІ
КЛІЄНТИ У
КРАЇНАХ

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ
Цікавим було все: і вправа на креативність, і
командний підхід, і дух змагання, і підтримка і
натхнення, і практична робота з відпрацювання
інструментів сервіс-дизайну та зустрічі та інтерв'ю з
реальними клієнтами.

Айнур Заурбекова,
консультант CX (Казахстан)

На курсі було багато практики і весь матеріал подано, як
велика гра. Дуже яскраво, цікаво та захоплююче.
Отримала багато інсайтів, кілька нових інструментів та
прокачала деякі навички.
Світлана Світлична
FORTEBANK

Дякуємо за знання і круту практику. Незважаючи на
онлайн, це був дійсно на 80 % практичний курс!
Окрема вдячність за тему челенджу – прикладну для
багатьох учасників-банкірів, хмарні рішення для
співтворчості та креативну команду
Олена Цегеля
ПРИВАТБАНК

Ще більше відгуків – на нашому саті
https://conference.4service.group/workshop-sd/

ЩО ПРО
НАС ПИШУТЬ
УЧАСНИКИ

Дивіться відео
https://youtu.be/pMQyjocrsEE
https://www.facebook.com/4Service.UA/vid
eos/166408881938030

Відвідуйте наші конференції
https://youtu.be/mZhQaoNNhZw
https://conference.4service.group/workshop
-sd-2021

Запитання?
Просто спитайте!
A.Andreeva@4service-group.com

