€ 10

DIZAINA KONSULTĀCIJAS
kas
SKOLA6 dizaina laboratorija ir Cēsu
pašvaldības iniciatīva ar mērķi atbalstīt
produktu un pakalpojumu attīstību to dažādās
stadijās. Tas ir pakalpojums visiem
projektiem, kam ir saistība ar Cēsīm.

kam

jebkuram Cēsu iedzīvotājam, skolēnam vai
idejai, kas saistīta ar Cēsīm.

€ 50

izmaksas
€10 (ar pvn) - konsultācija 1h
Koprades mājas Skola6 līdzfinansējums
Standarta darbnīcas cena 60,- eur + PVN par
60 min

mēs piedāvājam

Ko mēs nedarām

Produkta attīstības procesa vadību

Mēs neradīsim produktu vai pakalpojumu
tavā vietā.

Formulējam tava biznesa modeli ar 9 bloku
biznesa modeļa palīdzību
Definējam komandas lomas un atbildības
Konsultējam kā tavs produkt vai
pakalpojums var tikt uzlabots
Konsultējam par iepakojuma dizainu
Konsultējam par zīmola identitāti un
ziņojumu
Konsultējam par prototipēšanu un ražošanu
Iesakām produktam piemērotas tehnoloģijas
un materiālus
Konsultējam par C2C dizaina pieeju
Konsultējam par dizaina aizsardzību
Konsultējam par lietotāja pieredzi
Organizējam klientu fokusgrupas

Kontakti dizains@skola6.lv

Mēs piedāvājam atbalsta konsultāciju par
pamatu ņemot dizaina domāšanu kā
instrumentu produkta un pakalpojuma
attīstības procesam. Mēs ieteiksim ar ko sākt,
kā neistrēgt, ko uzrunāt, kur interesēties, kur
pārbaudīt ieteiktos risinājumus, vai kam
rakstīt pieprasījumu, lai atrastu partneri
produkta dizaina, grafiskā dizaina,
mājaslapas izstrādei vai produkta ražošanai.

€ 10

SEMINĀRI UN KURSI
kas
SKOLA6 dizaina laboratorija ir Cēsu
pašvaldības iniciatīva ar mērķi atbalstīt
produktu un pakalpojumu attīstību to dažādās
stadijās. Tas ir pakalpojums visiem
projektiem, kam ir saistība ar Cēsīm.

kam

izglītības iestādēm, NVO un publiskajām
iestādēm Cēsīs. Daži semināri būs publiski
pieejami par simbolisku dalības maksu.

€ 50

izmaksas
€10 (ar pvn) - darbnīcas 1h
Koprades mājas Skola6 līdzfinansējums
Standarta darbnīcas cena 60,- eur + PVN par
60 min

mēs organizējam

ko mēs nedarām

Darbnīcas par:

Nodarbību mērķis ir iepazīstināt un
izmēģināt instrumentus, lai kopā strādājot
radītu priekšstatu par dizaina laboratorijā
pielietotajām metodēm un iespējamiem
rezultātiem. Dizains ir processs, kas pieprasa
pietiekmi daudz praktiskā darba.

– Dizaina domāšanu
– 9 bloku biznesa modeli
– Vienkāršo / sākotnējo prototipēšanu
– Lietotāja izpēti
– Probekit
– Produkta un pakalpojuma definēšanu
– Lietotāja izpēti
– Politikas / stratēģijas izstrādi
– Pilsoniskajām iniciatīvām
Lekcijas par:
– Produktu dizainu
– Industriālo dizainu
– Dizainera darbu
Konsultācijas:
Klienta vajadzībām un kontekstam pielāgotas
nodarbības

Kontakti dizains@skola6.lv

Mēs neradīsim risinājumus tavā vietā, bet
piedāvāsim procesa vadību, lai tu rastu
risinājumus problēmām, ar kurām esi
saskāries produkta vai pakalpojuma attīstībā.
Tu esi produkta lielākais eksperts.

POJEKTA MĒRĶIS
konteksts
Cēsis ir reģiona pilsēta ar 17’000 iedzīvotāju, kuru par savu dzīvesvietu izvēlas jaunās ģimenes un kuras
ekonomiskais potenciāls arvien palielinās. Pateicoties dažādiem valsts atbalsta instrumentiem
uzņēmējdarbībai, profesionālās un augstākās izglītības pieejamībai un pētniecības un prototipēšanas
centru klātbūtnei, Cēsīm ir augsts inovāciju potenciāls un jaunuzņēmumiem pievilcīga vide. Ņemot vērā
pilsētas nelielos izmērus, ir ērti un viegli veidot savstarpējos kontaktus un izmēģināt dažādas idejas.

vīzija
Radīt vidi, kas rosina izvēlēties Cēsis par dzīvesvietu, attīstot šeit uzņēmējdarbību.
Piesaistīt Cēsīm iedzīvotājus, radot jaunas darba vietas vietējos uzņēmumos, kas aug pateicoties
produktu un pakalpojumu kvalitātes attīstībai.
Palielināt vietējo SMU konkurētspēju ar dizaina instrumentu un metožu palīdzību.
Veidot Cēsis par pievilcīgāku pilsētu, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas.

misija (pārbaudīta pilotprojektā)
Atbalstīt invoācijas, kritisko domāšanu, uzņēmējdarbību un iedzīvotāju iniciatīvas ar dizaina instrumentu
un metožu palīdzību.
Nodrošināt kontaktpunktu, kas palīdz ideju autoriem un uzņēmējiem vadīt produktu un pakalpojumu
attīstības procesu.
Piedāvāt vadības un dizaina metodes iedzīvotājiem, kuri vēlas attīstīt idejas un projektus, kas veidos
Cēsīs par labāku pilsētu/ novadu.

kas
Sākuma posmā “dizaina laboratorija” darbosies 8 h nedēļā kā eksperiments - piedāvājot apmeklētājiem
dažādas pieejas un idejas, kuras tiks pārbaudītas un rasti labākie risinājumi tālākai dizaina laboratorijas
darbībai. Sākuma posms ir arī iespēja izstrādāt konkrētus izmērāmus rādītājus, ar kuru palīdzību noteikt
dizaina laboratorijas konkrētos pasākumus un ilgtermiņa rezultātus.
Skola6 dizaina laboratorija ir projekts, kura prioritāte ir ilgtermiņa ieguvumi Cēsu novadam un reģionam,
nevis tūlītēji, īstermiņa rezultāti.
Ik pēc 6 mēnešiem dizaina laboratorijas misija tiks izvērtēta un pielāgota jaunajai realitātei Cēsīs un
reģionā.

Kontakti dizains@skola6.lv

