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Design Thinking 
Pozvánka 

 

 
Ako čeliť výzvam a riešiť problémy inak? Ako identifikovať a vybrať projekt 
s najväčším potenciálom?  
 
Kým ostatní trávia čas zdĺhavými diskusiami bez jasného výsledku, Vy budete 
schopní systematicky a efektívne dospieť k úspešnému výsledku. 
 
Pozývame Vás na náš Design Thinking workshop. 
 
Čo sa dozviete: 
 
• Naučíte sa pozerať na veci z iného uhla pohľadu. 
• Dozviete sa, ako kreatívne a efektívne riešiť zložité situácie. 
• Dokážete lepšie pochopiť potreby zákazníka. 
• Budete vedieť aplikovať jednotlivé kroky Design Thinking do inovačných 

workshopov a menších projektov. 
 

 

 

 
Kedy: 21. novembra 2019, 9.00 – 17.00 hod. 
 
Kde: Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 
 
Jazyk: slovenský 
 
Poplatok: 300 EUR bez DPH 
 

 
 
Kontakt: Martina Švahlová, +421 917 742 892 
 
Ak máte záujem o školenie na mieru, kontaktujte nás. 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Deloitte+Slovensko/@48.130176,17.1050223,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c893aeaaea851:0xc404a325d7fc919a!8m2!3d48.130176!4d17.107211
mailto:msvahlova@deloittece.com
mailto:zkostiviarova@deloittece.com
http://www2.deloitte.com/us/en.html
https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=221


Expert: 
 

  
Zuzana Kostiviarová 
 
Našim klientom poskytuje služby 
týkajúce sa strategického riadenia 
talentu, riadenia organizácie 
a navrhuje rôzne optimalizácie 
cez techniky ako design thinking, 
agile a sprint. 

Michal Sutto 
 
Michal pôsobí v pražskom tíme 
Deloitte NEXT zameranom 
na inovácie. Klientom pomáha 
pri definovaní inovačných stratégií, 
vytváraní inovačných systémov 
a návrhu nových produktov. 

 

 

   
 

 

 

 

Seminár je určený pre klientov a potenciálnych klientov. Deloitte si vyhradzuje právo určiť zoznam 
účastníkov školení alebo obmedziť počet zúčastnených z kapacitných dôvodov.  
 
Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej 
súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), 
a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. 
Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jeho členských 
firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas. 
 
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného 
poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne 
prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú 
znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých 
miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby 
vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.  
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