
tvorba persony

jméno: 
věk: 
status a počet dětí:
vzdělání:
jazyk:
kde bydlí: 
práce a příjem: 
co dělá ve svém volném čase:
 
co je pro ni/něj důležité:
 
co jí/jemu dělá radost:
 
jaké řeší problémy: 
 
jaké má potřeby: 
 
odkud bere informace:
 
jaká používá slova: 
 
je pro něj důležitější cena nebo kvalita:
 
jaký problém mu vyřeší koupě mého produktu:
 

fotka



tvorba persony
ukázka na případu mariny z příběhu

jméno: Julia
 
věk: 28
 
status a počet dětí: svobodná
 
vzdělání: vysokoškolské
 
jazyk: angličtina
 
kde bydlí: v londýně nebo jiném světovém velkoměstě
 
práce a příjem: pracuje v dobré nadnárodní firmě, ale chce rozjet vlastní podnikání,  její příjem je  okolo
3000 EUR měsíčně, ale většinu investuje  do svého podnikání
 
co dělá ve svém volném čase: volného času má minimum, většinu času nad rámec své práce investuje do
rozvoje svého podnikání, v případě, že volný čas má, tak relaxuje nebo je s kamarády
 
co je pro ni/něj důležité: svoboda, vytvářet svojí prací nejenom zisk, ale i něco dobrého pro společnost,
kvalita práce, udržitelnost životního prostředí, design - má ráda krásné jednoduché věci 
 
co jí/jemu dělá radost: když se jí podaří posunout svoje podnikání zase o kousek dál, rozšířit svoje myšlenky
do světa, dobře odvedená práce, krásné jednoduché věci
 
jaké řeší problémy: řeší především  problémy spjaté se svým podnikáním a jeho rozvojem, rozpočet je napjatý
- nemůže si dovolit investovat tisíce eur
 
jaké má potřeby: vzhledem k mé práci chce kvalitní jednoduchý nadčasový design, který by přesně seděl k
jejímu produktu a odrážel by jeho povahu - chce vytvořit vizuál celé značky
 
odkud bere informace: online svět, myslí globálně, takže jí nedělá problém vybrat si za spolupracovníka
někoho z druhého konce světa
 
jaká používá slova: start-up, inovace, udržitelnost, nadčasovost, originalita, zodpovědnost
 
je pro něj důležitější cena nebo kvalita: kvalita i cena
 
jaký problém mu vyřeší koupě mého produktu: získá kvalitní design, který ji ladí s jejím produktem a to za
levnější cenu, než kterou by získala od lokálních designerů v místě  svého bydliště
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