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G-HCD gida erakunde hauen elkarlanarekin
garatu da:

Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indartzeko,
jasangarritasuna eta lankidetza sustatzeko programaren
laguntzarekin .

Erronka
pertsonetan zentratutako diseinuan
oinarritutako berrikuntzaren bitartez
enpresa indartzea.

Formula
gakoa da diziplina desberdinen diseinuaren
gaineko ezagutzak estrategia, berrikuntza
eta garapenen barne prozesuetan txertatzea,
enpresaren profilera egokituz.
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Metodologia.
Jarraitu beharreko
3 urratsak
G-HCD metodologia aurretik deskribatutako
lau ardatzetan oinarritzen da. Honen helburua
enpresei gida bat eskaintzea da, berrikuntza
ahalbidetuko duena, estrategia, berrikuntza
eta garapenaren barne prozesuetan diseinua
ezartzearen bitartez.
Enpresa batek aurre egin nahi duen edozein
prozesuren aurrean, garrantzitsua da honako
hausnarketa egitea:

#1
#2

Egungo egoera vs egoera potentziala

Diseinua sartzeko estrategia
Diseinuaren integrazio maila enpresan
DBZ berrikuntza metodologia
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Produktua
Produktu Sistema
Zerbitzua
Kanala
Marka
Bezeroarekiko erlazioa

BERRIKUNTZA

Berrikuntzaren diagnostikoa

Diseinuaren diziplinak

#3

Negozio Eredua
Sareak
Estruktura
Prozesua

Ekintza plana

G-HCD Metodologia

Diseinu estrategikoa

Estrategia

Bilaketa estrategikoa

Esperientzien diseinua
Zerbitzuen diseinua

Prozesua

Estilismoa

Interakzioaren diseinua

Ideazioa

Diseinu jasangarria

Garapena

Diseinu inklusiboa
Produktuaren diseinua

Diseinurik gabe

DISEINUAREN INTEGRAZIO MAILA

Esplorazioa

Komunikazioaren diseinua

DIZIPLINAK

Inplementazioa
Merkaturatzea

DBZ METODOLOGIA

DISEINUA SARTZEKO ESTRATEGIA

01 Enpresa

02 Enpresa

03 Enpresa
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04 Enpresa
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#1 Urratsa
Berrikuntzaren diagnostikoa
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Metodología
G-HCD
Metodologia
DBZ

Berrikuntzari dagokionez zein da nire
egungo egoera?
Zein da berrikuntzarako dudan
ahalmena?
Zer aukera ditut?
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Zer da
berrikuntza?

Berrikuntza edozein enpresaren esku dagoen
prozesua da, enpresaren tamaina eta jarduera
sektorea edozein direla ere.

#1 Negozio eredua

Berrikuntza teknologikotik haratago pentsatu
behar da, berrikuntzaren barruan negozioa
egiteko eta dirua lortzeko modu berriak ere
sartu daitezkeelako, baita bezero eta enpresaren
arteko interakzio berriak ere. Non berritu jakitea
nola berritu jakitea bezain garrantzitsua da;
prozesua hasi aurretik, aukera berriak identifikatu
behar dira, eta oso argi eduki behar da zer
ezaugarri eduki beharko lituzkeen berrikuntzak.
Ez da epe motzeko onurarik bilatu behar,
proposamen fidagarriak eta iraunkorrak baizik,
nahiz eta emaitzak epe luzeagoan lortu.

Negozio ereduaren berrikuntzak diru sarrerak
sortzeko bide berriak bilatzen ditu, hau da,
enpresaren eskaintza diru bihurtzeko modu
berriak. Berrikuntza mota honek, askotan, zer
eskaini, zer kobratu edo dirua nola irabazi galderen
inguruan industriak dituen suposizio zahar eta
neketsuei aurre egiten die. Hau da berrikuntza
mota honek duen indar handienetakoa: industria
gehienetan, negozio eredu nagusia ez da
zalantzan jartzen urte askotan.

Hauek dira 10 berrikuntza motak:

Nola konektatu besteekin balioa sortzeko

Dirua nola irabazi

#2 Sareak

Sareen berrikuntzek beste enpresa batzuen
prozesu, teknologia, eskaintza, kanala eta marka
aprobetxatzeko aukera ematen diete enpresei.
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G-HCD Metodologia

Berrikuntza mota honek esan nahi du enpresa
batek bere indarrak kapitalizatu ditzakeela eta
aldi berean besteen gaitasun eta aktiboez baliatu.
Eskaintza eta enpresa berriak garatzean sortu
daitezkeen arriskuak partekatzen ere laguntzen
du. Elkarlan horiek epe motzekoak edo luzekoak
izan daitezke, eta gertuko aliatuen artean edo
lehiakide sendoen artean izan daitezke.

#5 Produktua
Nola garatu ezaugarri eta funtzionaltasun
bereizgarriak

#3 Egitura

Produktuaren berrikuntzaren barruan, produktu
berrien garapena zein produktuari balio
esanguratsua ematen dioten gama eguneraketak
eta zabalpenak sartzen dira. Orokorrean, mota
honetako berrikuntzak dira kopiatzen errazenak
lehiakideentzat.

Nola antolatu eta lerrokatu
enpresaren baliabideak

#6 Produktu sistema

Egituraren berrikuntza enpresaren aktiboak
antolatzera bideratuta dago, enpresarentzako
balioa sortzeko. Talentua kudeatzeko sistemak
izan daitezke, baita ekipo ondasunak edo
ukiezinak egituratzeko modu burutsuak ere.
Berrikuntza mota honen bidez enpresaren kostu
finkoak eta barne funtzionamendua hobetu
daitezke.

#4 Prozesua

Nola sortu produktu eta zerbitzu osagarriak
Sistema indartsu eta eskalagarria sortzeko
produktuek eta zerbitzuek elkarren artean
edukiko duten konexio mota da produktuen
sistemaren berrikuntzen oinarria. Berrikuntza
mota honek bezeroentzat oso erakargarriak
diren ekosistemak sortzen laguntzen du, eta
enpresei beraien lehiakideengandik bereizten
laguntzen die.

Nola egin lana

#7 Zerbitzua

Prozesuaren berrikuntzaren barruan, enpresak
garatzen dituen ekintza eta operazio guztiak
sartzen dira. Berrikuntza honek erabateko aldaketa
eskatzen du, eta “betikoa” atzean uztea. Horrek
konpainiari ahalbidetuko dio gaitasun bereziak
erabiltzea, eraginkortasunez funtzionatzea, azkar
egokitzea eta merkatuan buru izatea.

Nola indartu eta handitu eskaintzaren balioa
Zerbitzuaren berrikuntzek eskaintzaren erabilera,
errendimendua eta ageriko balioa ziurtatzen
dituzte, eta hobetzen. Produktua probatzeko,
erabiltzeko eta gozatzeko errazagoa izatea
egiten dute. Bezeroek aintzakotzat hartuko
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ez lituzketen ezaugarri eta funtzionaltasunak
detektatzen laguntzen dute, eta arazoak
konpondu eta bezeroen esperientzian egon
daitezkeen zailtasunak gutxitzen ere bai. Ondo
landutako zerbitzuek, produktuak esperientzia
sendo bihurtzen dituzte, eta bezeroak behin eta
berriz produktu horietara bueltatzea lortzen dute.

#8 Kanala
Nola helarazi eskaintza bezero eta erabiltzaileei
Kanaleko berrikuntzen barruan, enpresaren
eskaintza
bezero
eta
erabiltzaileekin
konektatzeko dauden modu guztiak sartzen dira.
Azken urteetan merkataritza elektronikoa indar
nagusi bihurtu bada ere, kanal tradizionalek, hala
nola denda fisikoek, garrantzia izaten jarraitzen
dute eta, bereziki, murgilketa esperientziak
sortzea bilatzen denean. Berrikuntza mota honen
helburua da bermatzea bezeroek nahi dutena,
nahi dutenean eta nahi duten moduan erosi
ahal izango dutela, gutxieneko kostuarekin eta
gogobetetasun handienarekin.

#9 Marka
Nola irudikatu eskaintzak eta negozioa
Markaren berrikuntzek kontsumitzaile eta
bezeroek zure eskaintza ezagutu, gogoratu
eta lehiakideenaren aurrean nahiago izango
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dutela ziurtatzen laguntzen du. Marka kontu
handiz landutako estrategia baten emaitza da,
eta enpresa eta bezeroaren arteko kontaktu
gune askotan inplementatzen da, tartean hauek
direla: komunikazioa, publizitatea, zerbitzuen
interakzioa, distribuzio kanalak eta langileen
eta negozio bazkideen jokabidean. Berrikuntza
honek oinarrizko produktuak produktu baliotsu
bihurtu ditzake, eta enpresari zein eskaintzei
esanahia, asmoa eta balioa eman ahal dizkie.
Markaren berrikuntza ere bada jada existitzen
den marka baten luzapenaren menpe sortutako
produktu edo zerbitzu berri bat eskaintzea.

#10 Bezeroarekiko erlazioa
Nola sustatu interakzio sendoak bezeroekin
Bezeroekiko erlazioen berrikuntzan, bezero eta
erabiltzaileek errotuen dituzten nahiak ulertzen
saiatuko da, pista horiek erabiliz, bezero eta
enpresaren arteko lotura garrantzitsuak garatzeko.
Badira enpresa batzuk teknologiara jotzen
dutenak konplexu diren eremuetan sinpletasuna
eskaintzeko, bezeroen bizitza erraztuz eta
prozesuan zehar konfiantzako bazkide bilakatuz.
Hala ere, teknologia tresna bat besterik ez da,
beti bezala. Keinu sinpleek ere, hala nola modu
dotorean eta intuitiboan paketatzeak, bezeroek
enpresa batekin duten esperientzia hobetu eta
areagotu dezakete erosketa unetik eta askoz
geroago.

G-HCD Metodologia

Kontuan hartu
beharreko alderdiak.
Hauek dira berrikuntzaren diagnostikoa egiteko
eta helburuak definitzeko kontuan hartu behar
diren alderdiak.
Enpresaren profila

Berrikuntzarako arrazoiak
Hainbat arrazoi egon daitezke berrikuntzarako.
Esaterako, produktuen gama handitzea, merkatu
berri bati erantzutea, prozesu produktiboak
hobetzea, merkatu kuota handitzea.

Garatzen den jarduera, enpresaren tamaina,
merkatua, etb. Kontuan hartu beharreko alderdiak
izango dira horiek, esaterako.

Berritzeko eremuak

Enpresaren estrategia

Aurreko
guztiarekin
berritzeko
eremuak
definituko dira, non gure negozioarekiko aukerak
edukiko diren.

Misioa, bisioa eta balioak funtsezkoak izango dira
berrikuntza egoki bideratzeko.

Adibideak.
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Ibili

Berrikuntza Sareetan: Mondragon Goi
Politeknikoarekin aliantza diseinu kontuetan.

Eskola

Berrikuntza prozesuetan: Produktuak garatzeko
prozesu berria ezarri.
Berrikuntza Produktuan:
merkaturatu ohikotasunez.

Produktu

berriak

Berrikuntza Produktuen Sisteman: Tutorialak
argitaratzea produktuarekin batera erabiltzailearen
esperientzia aberastuz.
Berrikuntza Markan: Marka berritzaile gisa onartuta
dagoen enpresa, sorkuntza propioak berariaz “Ibili
Design” bezala markatuz.

G-HCD Metodologia

Ausolan

Berrikuntza sareetan: Mondragon Goi
Politeknikoarekin aliantza diseinu kontuetan.

Eskola

Berrikuntza Antolaketako Egituran: Diseinu talde
berria sortu, Ausolan-entzat berrikuntza da.
Berrikuntza Prozesuetan: Lanerako metodologia
berri bat ezarri.
Berrikuntza Zerbitzuan: Zerbitzu berri bat garatu.
Berrikuntza Markan: Zerbitzu berriaren inguruko
branding-a.
Berrikuntza Bezeroarekiko Erlazioan:
Definizioan bezeroak parte hartzen duen zerbitzu
pertsonalizagarria sortu.
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#2 Urratsa
Diseinua sartzeko estrategia.
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G-HCD Metodologialogía DBZ

Zein da diseinuaren integrazio maila
nire enpresan?
Diseinuaren zer diziplina behar ditu
nire erakundeak?
DBZ berrikuntza metodologiaren zer
fasetan zentratu behar naiz nire
berrikuntza helburuak lortzeko?
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Diseinuaren
integrazio maila.

Hauek izango dira gure hausnarketaren funtsezko
alderdiak:

Talentuen kudeaketa
Enpresan diseinua lantzen duten pertsonen
profilek diseinuko ekintzek hartuko duten bidea
baldintzatuko dute, neurri handi batean.

Zuzendaritzaren konpromisoa
Zuzendaritzak diseinuaren inbertsioari lotuta
lidergoa eta konpromisoa dituela erakutsi behar
du, inplementazioa posiblea eta arrakastatsua
izateko.

Horrekin guztiarekin, enpresako diseinuaren
integrazio maila zehaztuko da, diseinuaren
eskaileraren teorian oinarrituta.

Diseinuaren kudeaketa
Funtsezkoa izango da diseinuaz eta berori
antolatzeko eta lantzeko moduaz enpresan
dagoen ikuspegia.
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G-HCD Metodologia

		

		

Diseinua estrategia gisa.

Diseinua prozesu gisa.

Diseinua estilismo gisa.

Garrantzitsua da definitzea ze mailatan gauden
enpresaren abiapuntua ezartzeko, baina kontuan
hartu beharko da, baita ere, ze mailatara igo nahi
den, jakinda helburua ez dela zertan goiko maila
izan behar.
Kokatuta gauden maila eta helburutzat dugun
maila, enpresaren barruan diseinua sartzeko
estrategiaren mugak definitzeko gakoa izango
dira.

Diseinurik gabe.
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Diseinuaren
diziplinak.

Berrikuntzan dauden helburuek definituko dituzte
enpresan behar diren diseinuaren diziplinak.
Berrikuntzak dituen eremu bakoitzak diziplina
bat edo bestea behar du edo diziplina bat baino
gehiagoren batura.

		Produktuaren diseinua
		
Modelaketa, Produktuaren 		
		Definizioa/Garapena,			
		Produktu/Prozesu Ingeniaritza.

		Komunikazioaren diseinua
		
Ikusizko komunikazioa, Estetika,
		Identitate korporatiboa.

Diseinuaren diziplina hau enpresak merkatuari
igorri nahi dion mezuan oinarritzen da, fokua atal
bisualean jarriz, hau da, enpresaren identitate
korporatiboa,
enpresak
erabiltzaileekin/
bezeroekin komunikatzeko erabiltzen dituzten
kanal desberdinak, beraien produktuen estetika,
etab. landuz. Diziplina honek kontuan hartzen
ditu xede-merkatuan hauteman daitezkeen
aspektuak, eskaerei erantzuten dien ikusizko
komunikazioa egiteko.
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Diziplina hau produktu berrien garapenean
edo existitzen diren produktuen birdiseinuan
oinarritzen da. Detektatutako aukera batetik
hasita eta enpresaren ezaugarriak kontuan
hartuz, bezeroarentzat produktu esanguratsuak
definitzen
dira.
Negozioen
ikuspuntutik
bideragarriak eta teknologikoki egingarriak.
Diziplina honek barne hartzen ditu produktu baten
sorkuntzako alde abstraktuena eta sortzaileena,
produktu ingeniaritzaren alde teknikoena eta
ekoizpen prozesuen definizio egokiena.

G-HCD Metodologia

		Diseinu inklusiboa
		
Dibertsitatea, Eskuragarritasuna,
		Diseinua Guztientzat.

		Zerbitzuen diseinua
Zerbitizazioa, digitalizazioa
.

Ahalik eta erabiltzaile gehienen beharrak eta
gaitasunak kontuan hartuz produktu edo zerbitzu
berrien garapenean oinarritzen da diziplina hau.
Eskuragarritasunetik haratago doa, hau behar
bereziak dituzten pertsonei zuzenduta baitago
bereziki.

Diziplina hau enpresaren balio proposamena edo
enpresako produktuak osatzen dituzten zerbitzu
berrien diseinuan zentratzen da. Zerbitzuen
diseinuak erabiltzaileak egin dezakeen ibilbide
guztia hartzen du kontuan, enpresaren eta
erabiltzailearen/bezeroaren artean dauden
ukigune guztiak definituz.

		Diseinu jasangarria
		
Bizi zikloa, Eko-berrikuntza, 		
		Ekonomia zirkularra.
Diziplina hau jasangarritasun ekonomiko, sozial
eta ekologikoaren printzipioen arabera produktu
edo zerbitzu berriak garatzean zentratzen da.

		Interakzioaren diseinua
		
Erabilgarritasuna, Tecnologia, 		
		
Digitalizazioa, HMI (Human-		
		Machine Interaction).
Diziplina hau erabiltzaileentzat ulerterrazak eta
lagunkoiak diren inguruneak (weba, aplikazioak,
makinen pantailak, etab.) garatzean zentratzen
da. Erabiltzaileei kontrol sentsazioa ematen
dieten interfaze eraginkorrak diseinatzean
datza, erabilera erraztasuna eta eraginkortasuna
eskainiz.

		Esperientzien diseinua
Erabiltzailearen esperientzia, 		
Emozioak, Erabiltzailearekin
		enpatia.
Diziplina hau zentratzen da erabiltzaileek gure
produktuak eta zerbitzuak kontsumitzeko
edo enpresarekin erlazionatzeko orduan
biziko
dituzten
esperientzien
diseinuan.
Kontsumitzaileengan/bezeroengan
lortu
nahi diren emozioak eragiteko momentu
klabeak eraikitzean datza, gure bezeroek gure
konpainiarekin batera egingo duten “bidaia”
definituko duena.

		Diseinu estrategikoa
Negozio eredua, etorkizuneko
		Agertokiak, Produktu/Zerbitzuen
		Katalogoa.
Diziplina
hau
diseinuaren
printzipioak
etorkizunari begiratuta aplikatzean zentratzen da,
enpresaren estrategia bideratzen duten aukerak
identifikatzeko asmoarekin. Enpresa barneko
aspektuen diseinuan datza, kanpo faktoreen
aldaketen aurreikuspenean eta balioespenean
oinarrituta.
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DBZ
metodologia.
DBZ metodologiatik
landu beharreko
atalak berrikuntzan
zehaztutako
helburuen
araberakoak izango
dira.
DBZ-MU metodologia Design Thinking-ean
oinarritzen da berrikuntza proiektuak garatzeko,
prozesuaren 6 etapetan erabiltzaileen ezagutza
aprobetxatuz.
Bilaketa Estrategikoarekin eta Esplorazioarekin
hasten da. Horren helburua da produktu eta
zerbitzuak sortzeko Aukera berriak identifikatzea,
Diseinuak bereganatutako erremintak erabiliz
eta erreminta horien ezaugarriak Diseinu Briefean zehaztuz. Fase horietan, oso ohikoa da
behaketak egitea eta erabiltzaileei elkarrizketak
egiten zaizkie maiz, Aukera horietarako bidea
eman dezaketen arazoak, beharrizanak edota
ardurak topatzeko.

Erreferentzia bibliografikoak
Metodología innovación centrada en las personas DBZ
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Hurrengo bi etapetan, hau da, Ideazioaren eta
Garapenaren etapetan, soluzioak sortzea da
xede nagusia. Horretarako, lehenik eta behin
kontzeptuak sortzen dira eta, ondoren, hainbat
prototipo probatu egiten dira kontzeptu horiek
balioztatzeko. Erabiltzaileak berak soluzio berriak
sortzeak eta prototipoak probatzeak lagundu
egiten du ideia hobeak lortzen, eta erabakiak
hartzeko unea errazten du.
Ondoren,
produktuaren/zerbitzuaren
ideia
Inplementatzen da eta, azkenik, Merkaturatu
egiten da. Behin produktua/ zerbitzua merkatuan
egonda,
merkatuko
Feedbackari
esker
hobekuntzak egiteko informazioa lortzen da.
Dibergentzia eta konbergentzia prozesuak etapa
bakoitzean errepikatzen dira, eta faseak euren
artean gainjarri egiten dira. Prozesu osoan zehar,
pertsonentzat (bezeroa/erabiltzailea) balioa
duten, teknologikoki egingarriak eta enpresaren
ikuspuntutik bideragarriak diren emaitzak bilatzen
dira.

G-HCD Metodologia

AUKERA

01

BRIEF

02

KONTZEPTUAK

03

01

PROTOTIPOA

04

PRODUKTUA
ZERBITZUA

05

FEEDBACK

06

04

Bilaketa estrategikoa. Produktu eta zerbitzu
berrietarako aukerak identifikatu, enpresaren
barne eta kanpo analisien bitartez.

Garapena.
Aukeraturiko
produktu/zerbitzu
kontzeptua zehaztasunez diseinatu eta garatu,
prototipo funtzionala lortzeko.

02

05

Esplorazioa. Antzemandako aukeran oinarrituz,
bezeroaren beharrei erantzuteko produktuak/
zerbitzuak izan behar dituen espezifikazioak
definitu.

Inplementazioa. Prototipoen industrializazioa
eta produktuaren/ zerbitzuaren merkaturatze
komertziala.

03

06

Ideazioa. Diseinuko Brief-ean zehaztutako
espezifikazioak betetzen dituzten produktu/
zerbitzu kontzeptu berriak sortu.

Merkaturatzea.
Produktu/zerbitzu
berria
merkatuan sartu eta bultzatzea, eta bere
errendimenduaren inguruko informazioa biltzea
hobekuntzak identifikatzeko.
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#3 Urratsa
Ekintza plana

G-HCD Metodologialogía DBZ

Orain argi daukat norantz jo
behar dudan…
baina nondik hasiko naiz?

Ekintzak.

Puntu honetan definituta izango ditugu:
1

Landu beharreko berrikuntza

2

Diseinua sarteko estrategia
a. Diseinuaren integrazio maila.
b. Beharrezko diseinuaren diziplinak.
c. Landu beharreko metodologiaren faseak.

Negozio Eredua
Sareak
Estruktura
Prozesua
Produktua
Produktu Sistema
Zerbitzua
Kanala
Marka
Bezeroarekiko erlazioa

BERRIKUNTZA

Estrategia

Diseinu estrategikoa
Esperientzien diseinua
Zerbitzuen diseinua

Prozesua

Estilismoa

Ideazioa

Diseinu jasangarria

Garapena

Produktuaren diseinua
Komunikazioaren diseinua

DISEINUAREN INTEGRAZIO MAILA

DIZIPLINAK

DISEINUA SARTZEKO ESTRATEGIA
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G-HCD Metodologia

Esplorazioa

Interakzioaren diseinua

Diseinu inklusiboa

Diseinurik gabe

Bilaketa estrategikoa

Inplementazioa
Merkaturatzea

DBZ METODOLOGIA

Gure erakundean diseinua sartu eta horrela
berrikuntzaren helburua lortzeko, puntu hauek
definitu beharko dira:
1

Exekuzio epea: Garrantzitsua da gure
helburuak lortzeko beharrezko epea 		
zehaztea.

2

Ditugun baliabideak:

Guzti honekin, ekintza plana definituko da, zeinak
honako ekintzak batu ahalko dituen:

Short design sprint
Long design sprint
Formazioa
Diseinatzaile juniorrak sartzea
Aholkularitza
Ikerketa diseinuan

a. Baliabide ekonomikoak: Ezinbestekoa
da aurre egiteko prest gauden inbertsioa
kuantifikatzea.
b. Giza baliabideak: Enpresan lan egiten
duten langileen profilak, burutuko diren ekintzen
formatua bideratuko dute, kanpoko adituen
beharra dagoen edo ez definituz.
c. Dedikazio denbora: Era berean
garrantzitsua da exekuziorako gure gain hartzeko
prest gauden denbora kuantifikatzea.

Mondragon Unibertsitatea

Adibideak.
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Zer egiten dugu Ausolanen.
Jarduera zerbitzuen kudeaketa de restauración, garbiketa
eta kolektibitateetarako laguntzaileak. Ekitaldi antolaketa
Langileak 14.000 inguru.
Kokapena Arrasate (egoitza nagusia)
Esportazioa Bai, beste herrialde batzuetan egoitzak dituzte

Debemos ser proactivos y adelantarnos
a las necesidades del mercado
Amaia Agirre aagirre@ausolan.com

Juan Mari Bergaretxe jbergaretxe@ausolan.com

Lo propio sería que el diseño fuera
una herramienta global de gestión.

…eta nola egin dugu.
Modelo de negocio
Redes
Estructura
Proceso

Estrategia

Diseño de experiencias
Proceso

Producto
Sistema de producto

Estilismo

Servicio
Canal
Marca
Relación con el cliente

INNOVACIÓN

Diseño estratégico

Diseño de servicios

NIVEL DE INTEGRACIÓN DEL DISEÑO

Exploración

Diseño de interacción

Ideación

Diseño sostenible

Desarrollo

Diseño inclusivo
Diseño de productos

No diseño

Búsqueda estratégica

Diseño de comunicación

DISCIPLINA

Implementación
Lanzamiento

METODOLOGÍA DBZ

Akzioak
Aholkularitza: Berrikuntza prozesuan
bideratu eta laguntzen du. Zerbitzuak
gutxienezko 6 hilabeteko iraupena dauka.

Inpresan diseinatzaile juniorra sartzea urte
baterako. Hainbat formatu dago horretarako:
lanaldi partzialean sartu daiteke, edo lanaldi osoan.

Emaitzak
Zerbitzu berri bat + zerbitzu
berriak garatzeko metodologia berria (metodo bat non
zentro bakoitzeko beharrak
detektatzen diren eta horrela
zerbitzu pertsonalizatuagoak
diseinatu daitezkeen eskaintza erakargarriago bat lortuz.
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G-HCD Metodologia

Zer egiten dugu Ibilin.
Jarduera Sukaldeko tresnen fabrikazioa eta komertzializazioa.
Industria-sektorea.
Langileak 150
Kokapena Bergara
Esportazioa 60 herrialdetara baino gehiago.

El diseño propio nos está ayudando a abrirnos
camino fuera del mercado nacional.
Jon Lamborena jlamborena@ibili.net

Iosu Rodriguez irodriguez@ibili.net

Apostar por el diseño puede dotar a las empresas de todo
un nuevo abanico de recursos que probablemente
necesiten, aunque aún no lo sepan.

…eta nola egin dugu.
Negozio Eredua
Sareak
Estruktura
Prozesua
Produktua
Produktu sistema
Zerbitzua
Kanala
Marka
Bezeroarekiko Erlazioa

BERRIKUNTZA

Estrategia

Diseinu estrategikoa
Esperientzien diseinua

Prozesua

Estilismoa

Zerbitzuen diseinua

DISEINUAREN INTEGRAZIO MAILA

Esplorazioa

Interakzioaren diseinua

Ideazioa

Diseinu jasangarria

Garapena

Diseinu inklusiboa
Produktuen diseinua

Diseinurik gabe

Bilaketa estrategikoa

Komunikazioaren diseinua

DIZIPLINAK

Inplementazioa
Merkaturatzea

DBZ METODOLOGIA

Ekintzak
Short Design Sprint: Enpresak erronka bat
jartzen du martxan eta diseinatzaile juniorrek
aste 1 ematen dute erronka hori lantzen,
amaieran enpresei hainbat proposamen
aurkezteko.

Inpresan diseinatzaile juniorra sartzea urte
baterako. Hainbat formatu dago horretarako:
lanaldi partzialean sartu daiteke, edo lanaldi osoan.

Emaitzak

Mondragon Unibertsitatea
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