PROJETO DE PRODUTO

Descrição do Curso
Boas maneiras e de bons conceitos das fases do desenvolvimento são as chaves do
sucesso do desenvolvimento dos novos produtos. O modulo apresenta um método
passo a passo e automático. Ela integra varias técnicas e diferentes ferramentas
para trazer processos inovadores, rápidos e eﬁcientes para o desenvolvimento de
novos produtos .É um processos ﬂexíveis, integrados e adotados para as
necessidades dos clientes que pode ser adaptado as necessidades de cada
organização e cada equipe de de desenvolvimento.

Objetivos
• Os participantes aprendem e treinam princípios e ferramentas de um novo
método do desenvolvimento dos produtos para melhorar suas competências dentro
do campo e melhor compreender as deﬁnições das novas necessidades de clientes
potenciais.
• Eles adquirirem os métodos e dos instrumentos para o desenvolvimentos de
produtos novos, de concorrência e de qualidade.
• Eles irão aprender iniciar e a gerar os desenvolvimento de novos produtos que
satisfaz as necessidades real dos clientes.

Parra Quem
• Engenheiros ligados ao desenvolvimentos de novos produtos.(lideres de projetos,
engennheirossistemas, engenheiros de concepção, marketing, responsáveis de

qualidade).
• Managers que desejam compreender melhor de avantage das deﬁnição dos
conceitos do método de desenvolvimento antes de colocar em obra.

Tarifas dos Cursos
Taxa “Early Bird”: 2,700 CHF. Taxa normal: 3,000 CHF

Duração
5 dias

Instrutor

Amihud Hari
Dr. Amihud Hari é diretor de Design Speedovation Inc. Ele é conselheiro e
consultor formado em desenvolvimento de novos produtos, engenharia sistema
métodos em design. Ele adquiriu sua experiencia dentro da aplicação de métodos
de design em engenharia e TEE que ele ensina a Technion, Haifa, Israel. ele
também foi professor adjunto do centro de engenharia e avaliação sistema
(SEEC) na universidade do sul australiano.
Dr. Hari tem 20 anos de experiencia em diretoria operacional dentro da
produção, pesquisa e desenvolvimento, aquisição para o setor públicos e
privados.

Dr. Hari publicou mais de 40 publicações e colaborações de livros sobre
engenharia e métodos qualidades. Ele foi escritor em vice-chefe do livro sobre
qualidade de linguagem. Ele obteve a Technion (Haifa, Israel) em B.Sc. em
controle de qualidade e conﬁança assim que um doutorado em concepção

técnica.

