CREATIVE
THINKING
ACADEMY
Kreativa
Arbetsmetoder
Kreativa tankeverktyg för alla medarbetare
Det här är en snabbkurs där du utvecklar din egen
kreativa förmåga. Du lär dig metoder och verktyg att
använda på egen hand eller i grupp. Verktygen hjälper
dig att bryta dina invanda tankemönster och hitta nya
idéer.

Det här är kursen för dig som är nyfiken på området
affärskreativitet och som ställs inför utmaningar i ditt
arbete där nya idéer behövs för att komma vidare.
Låt din kreativa förmåga växa!

De här frågorna svarar
vi på under utbildningen:

•

Exempel på verktyg:

•

Slip writing, Ideala Lösningen, Flytta
egenskaper, Idéracet, Konceptpoker,
Negativ Brainstorming, Teleprinter,
Tidslinjen etc.

•

Hur kan jag få nya och mönsterbrytande
idéer när jag behöver dem

•

Hur förädlar jag de till synes “omöjliga”
idéerna till något användbart

•

Hur gör jag när jag ska jämföra olika
typer av idéer

•

Hur väljer jag ut den bästa idén,
den med störst framgångspotential

•

Hur säljer jag in och övertygar
kollegor om min nya idé

“Creative Thinking Academy’s spännande verktyg
lockar fram en kreativ ådra hos alla deltagar.
Spännande att uppleva och se idéresultatet
av tempoladdade utbildningsdagar på
Innovation Camp, Borås.”
                        - Caroline Wehlin, Atria Concept

www.creativethinkingacademy.se

www.creativethinkingacademy.se

Upplägget
Kursen är på 4h. Ni arbetar med fiktiva men relevanta utmaningar som ska lösas med de aktuella verktygen. Efter kursen kan deltagarna medverka i kreativa idémöten samt inspirera andra att bidra med sin
kreativitet. Kursen har ett högt tempo och fokus är på konkret lärande .

Utbildningen passar
dig som arbetar med:
Produktutveckling, Marknadsföring, Försäljning,
Affärsutveckling, Strategifrågor, Konstruktion &
Design, Produktion, Logistik och alla andra
områden där det finns behov av att tänka nytt.
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Den Kreativa
Processen
Omfattning
Antal deltagare är maximerat till 12.
Priset är 1.800:-/deltagare. Minimipris 9.900:-

N YA
LÖSNINGAR

Dokumentation av verktyg, metoder och
idéprocessen ingår i priset.
Anmäl ditt intresse:
Telefon 031-760 5400 eller info@realize.se

Vi är en ledande leverantör av konsulttjänster inom området affärskreativitet och business innovation. Realize har sedan 1998
utbildat över 8000 personer och lett mer än 400 workshops i ca 130 företag och organisationer. Realize är företaget bakom
konceptet Idépilot och har utvecklat programvara för IT-baserat kreativitetsstöd. www.realize.se

Exempel på kunder: SCA, Volvo, Atria, Fiedler & Lundgren, CocaCola, Bauhaus, ABB, Handelshögskolan, Gothia innovation, Studieförbundet, Sisu,
Sandvik, Karlstad kommun, Nobelmuseet, UF, AstraTech, Stena metall, Geodis Wilson, IHM Business School, Lernia Utbildning, ALMI Företagspartner,
Innovation Norway, Lunds Universitet, STS, Innovatum Teknikpark, TePe, Dagab ,Trollhättans Stad, Chalmers Innovation, Sjöfartsverket, SKTF, Unionen

