
  

 
 
 

 

 

 

PROGRAM WARSZTATU 
 

 

Warsztat pt.:  
„Jak opakować produkt by wzbudzić zainteresowanie?  

Nowoczesne wzornictwo opakowań w ofercie IOB dla firm.” 
 

12-13 grudnia 2016 r.  
godz.: 8:30 – 17:00 

Poznań 

 
12.12.2016r. (poniedziałek) 

Tytuł: „Projektowanie opakowań jako narzędzie marketingowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej  
i rozwoju firmy” 

 
Trenerzy:  

Iwona Gasińska-Mulczyńska,  
Sara Kapela 

 

8:30 – 9:00 
 
Rejestracja uczestników 
 

9:00-10:30 

 
BLOK I 
Wprowadzenie do warsztatów. 
 
Projektowanie opakowań i budowanie strategicznej przewagi konkurencyjnej. 
Rola opakowania w komunikacji z klientami i w strategii sprzedażowej. 
 

10:30-10:45 Przerwa kawowa 

10:45-12.15 

BLOK II 
Rola projektanta w procesie tworzenia opakowania 
 

Etapy procesu projektowego. Warsztat projektanta. Interdyscyplinarne podejście. 
Rozwiązywanie problemów strategicznych metodami zaczerpniętymi z branży kreatywnej. 

12:15-13.15 Przerwa lunchowa 

13.15-14:45 

 
BLOK III 
Wpływ trendów na projektowanie opakowań. 
 
Case study nr 1:  
 
Trendy konsumenckie i branżowe w budowaniu marki, szukanie przewagi  
konkurencyjnej. Bartosz Janicki, Primavika, producent zdrowej żywności. 
 

14:45-15:00 Przerwa kawowa 



  

 
 
 

 

 

15:00-17:00 

 
BLOK IV 
Co kupuje klient? 
 
Komponowanie argumentów sprzedażowych na podstawie wzorniczych walorów 
opakowania. Kryteria oceny produktów przez klientów. Potrzeby i preferencje 
konsumentów. Prezentacja złych rozwiązań (tzw. „złe praktyki”) w zakresie 
projektowania opakowań na przykładach. 
 
Podsumowanie dnia:  
Lista dobrych praktyk oraz dyskusja z uczestnikami. 
 

 
13.12.2016r. (wtorek) 

Tytuł: „Tworzenie nowej usługi w ramach oferty IOB” 
 

Trenerzy:  
Iwona Gasińska-Mulczyńska,  

Sara Kapela 

 
 
9:00 – 10:30 
 

 
BLOK I 
Nowa usługa w ofercie IOB na bazie wzornictwa opakowań. 
Możliwości i ograniczenia. Ćwiczenie na bazie indywidualnych potrzeb uczestników 
warsztatów. 

Wypracowanie „koszyka możliwości”. 
 

10:30-10:45 Przerwa kawowa 

 
10:45-12:15 

 
BLOK II 
Jak dobrze opakować produkt i usługę?  
 
Case study nr 2:  
Jak diagnozować potrzeby klientów i wykorzystać do tworzenia opakowań nowych usług i 
produktów?  Rola opakowania w komunikacji z klientami i w procesie sprzedaży.  
Małgorzata Jóźwicka i Małgorzata Podborowska, Jóźwicki & Partners, kancelaria 
podatkowa. 

12:15-13.15 Przerwa lunchowa 

13:15-14:45 

 
BLOK III 
Kiedy jest „dobry moment” na nowe opakowanie. 
 
Case study nr 3:  
Kiedy warto zainwestować w projektowanie opakowań? Analiza sprzyjających momentów 
na stworzenie nowego opakowania na przykładzie firmy Poli. 
Prowadzenie: Małgorzata Holz i Anna Książek, Poli, producent opakowań  
 

14:45-15:00 Przerwa kawowa 

 
 
15:00-17:00 

BLOK IV 
Modele biznesowe dla IOB. 
 
Jak sprzedawać nową usługę opartą na wzornictwie. Ćwiczenie na bazie indywidualnych 
potrzeb uczestników warsztatu. Wypracowanie „koszyka możliwości” 
Zakończenie: wnioski i dyskusja z uczestnikami. 

 

 


