OUR CANVAS

DUX CANVAS: COWORKING SEU PROCESSO DE USER EXPERIENCE
1. CO-DISCOVER

2. CO-CREATION (Sketching ideas)

3. CO-ENGAGEMENT

Defina os requisitos de projeto e objetivos
Identifique, Organize e Priorize hipóteses
Realize pesquisas
Encontre Personas
Teste ideias e conceitos com grupos de personas

Avalie criativamente os requisitos de projeto
Identifique, Organize e Priorize ideias
Risque e rabisque o que for necessário
Coloque as ideias em fluxos ou jornadas

Identifique principais tendências, players e funções
Selecione plataformas de comunicação, de tecnologia e de serviços
Aperfeiçoe seu protótipo

CO-DISCOVER
Trabalhamos com métodos eficientes e ágeis
pesquisas e testes de conceitos, seja para
validar a viabilidade de um negócio ou de
uma ideia, descobrindo possibilidades de
otimizar seus negócios a partir da opinião
das pessoas.
O resultado, pode indicar ou validar hipóteses
para iniciar processos de desenvolvimento
tecnologico, gestão, serviços, comunicação
ou consumo. O objetivo é auxiliar suas
decisões a partir do ponto de vista dos
consumidores.
CO-CREATION
No processo de concepção, desenhamos
a estratégia até a prototipagem. Podemos
indicar testes ou passar para a execução
das experiências seja qual for a plataforma:
desktops, notebooks, tablets, smartphones,
objetos, vitrines ou espaços interativos em
lojas e estandes. Somos mais de 30 coworkers
experts em concepção, produção, gestão ou
realização de experiências interativas, unindo
inteligências de comportamento, negócio,
validação e execução das ideias.

4. CO-PERFORMING
Teste seu produto ou protótipo
Analise dados de uso
Ajuste seu produto ou protótipo
Mantenha o controle de qualidade nos ajustes

ID DO GRUPO

CO-PERFORMING
Enquanto os designers estão trabalhando,
os especialistas em Usabilidade, Gestão e
Comportamento também trabalham para
manter ou validar a qualidade das entregas
e apontar ajustes em qualquer etapa do
processo. Tudo para continuar mantendo a
conexão e a melhor experiência interativa, de
acordo com objetivos desenhados.

DADOS

COMPORTAMENTO

MOTIVADORES

CO-ENGAGE
Ao decifrar, esclarecer e organizar os
diversos objetivos das pessoas em cada
etapa de contato com seu produto ou serviço,
encorajamos seus consumidores a interagir
com a experiência realizada: seja de forma
intuitiva e emocional, ou com apoio de alguns
incentivos como SEO, SEM e Midias Sociais
e Vídeos. Trabalhamos o melhor design de
experiências ou interação para emocionar ou
envolver.

USER JORNEYS

5. CO-RETOURNING

DESCOBERTA > APRENDIZADO > INTERESSE > < RETORNO

Analise e teste periodicamente
Monitore o retorno do investimento
Mapeie novas oportunidades e soluções
E descubra soluções novamente

CO-RETURNING
Incluímos processos de testes e validação
nas etapas mais decisivas. O que impacta
diretamente no ROI ou no seu Business Value.
Trabalhamos a análise de performance,
transformando dados e indicadores de
uso em reflexões sobre comportamento e
estratégia que podem conduzir à mudanças
ou melhorias de design, mantendo seu
serviço, processo ou produto sempre
eficiente, ou à frente das tendências.

INIBIDORES
MANTENHA CONTATO

OBJETOS, ESPAÇOS E APARELHOS UTILIZADOS

KEY POINTS

NA REDE
duxcoworking.com
facebook.com/duxcoworking
call@duxcoworking.com
+55 11 4327 0297
EM CASA
Brasil. São Paulo/SP.
Rua Tucuna, 342, bairro Perdizes.

Por Melina Alves, especialista em User Experience, fundadora da DUX Coworking © O canvas da DUX Coworking já foi aplicado em diversos projetos realizados para Renault, Bradesco, BM&FBovespa, entre outras empresas.

Ou em coworking com o seu time
em qualquer lugar do mundo.

