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Клиентът 
Allianz е водеща компания в света в сферата на застраховането и управлението на активи. С повече от 142 000 
служители в цял свят, Allianz Group обслужва 85.4 млн. клиенти в повече от 70 страни. В България Allianz заема 
лидерски позиции в застраховането и пенсионното осигуряване, предлага и банкови и лизингови услуги. През 
годините Allianz се е доказала като надежден партньор за своите клиенти.

Казусът 
В контекста на развиващите се технологии и конкуренция на пазара, идва необходимостта от промяна на 
динамиката на бизнес дейностите на Allianz.

В дружествата от групата се инициират множество проекти, свързани, както с реорганизация на структурите и 
процеси, така и с развиване на нови продукти, внедряване на нови дигитални решения чиято цел е осигуряване 
на по-добра ефективност, бързина при внедряване на нови решения, осигуряващи отлично клиентско изживяване.  

Динамичната среда, променящите се процеси и услуги, включително регулаторните промени са част от 
предизвикателствата пред екипа на Allianz. 

Решението 
Лидерският екип на Allianz идентифицира нуждата да подготви своите ключови служители да управляват промените, като 
им помогне да развият компетенции и поведение, свързани с ефективното управление на промяната и проектите 
свързани с нея.

С това задание Allianz се обърна към екипа на In Your Hands, за да предостави през практичен и приложим 
модел, международните стандарти и най-добри практики в управлението на проекти. Избрани бяха ключови 
мениджъри и експерти, работещи по текущи проекти. Те преминаха през двудневно обучение с практически 
бизнес казус. Бяха включени и служители от екип HR и от 
екипа по Управление на проекти, благодарение на които 
нужните компетенции да могат след обучението да бъдат 
въведени като стандарт при бъдещите проекти и ниво на 
служителите, които работят по тях.

РЕАЛНИ КЛИЕНТИ. РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ.

ВИЖ ТЯХНАТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ

Казус

Клиент

Изграждане на компетенции по Управление на проекти и процеси 

• Установихме сферите, в които има нужда от
подобрение – на ниво комуникация, мотивация,
организация, документи и др.;
• Развихме конкретни казуси, основани на по-
важни проекти, по които се работи в Allianz
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94%
ефективност

ОЦЕНКА ОТ КЛИЕНТА
Групите, завършили 

обучението, излязоха от 

залата изпълнени с желание 

за действия, вяра в успеха 

си, в проектите си, с ясно 

осъзнати сфери,  в които да 

работят.  

и заедно преодоляхме трудности, които участниците като членове на 
проектните екипи, биха срещнали в тези проекти;
• Показахме на практика взаимовръзката между бизнес успехите на
компанията и нейните бизнес цели и как да ги постигнем чрез целите на
проектите и процесите в ежедневната работа;
• Демонстрирахме нужните комуникационни структури, приложими при
управлението на проекти и промяната чрез проекти и чрез практическите
казуси, установихме силата им като средство за успех.

Резултати 
Обучението даде възможност на участниците да видят на практика как чрез конкретни свои добре планирани, 
презентирани и аргументирани действия, могат да добавят бизнес стойност за компанията, да реализират свои 
идеи или да комуникират рискове, които чрез своята експертиза виждат като значими.

Развихме разбирането за значението на правилната комуникация и как да я ползваме при планирането, 
управлението, докладването на прогреса по проектите и процесите, мотивацията на екипа, управлението на 
спешни задачи, промяна или управление на кризисни ситуации. И всичко това по начин, в който напрежението и 
стреса са заменени от градивност и резултати, с ясната осъзнатост за външните фактори, които оказват влияние, 
както от страна на спонсора на проекта така и за проектния екип. 

По време на обученията самите служители видяха своя принос и стойност в организацията, почувстваха увереност 
в своите проекти и ролята си в тях. Също така, добиха мотивация и осъзнаването на потенциала, който могат да 
реализират, чрез инструментите на проектния мениджмънт.

Групите, завършили обучението, излязоха от залата изпълнени с желание за действия, вяра в успеха си, в проектите 
си, с ясно осъзнати сфери, в които да работят.


