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След серия от симулации на Celemi няколко десетки мениджъри в банката осъзнават, че да умеят да 
управляват своите служители е не по-малко важно от умението да управляват финансите и процесите в 
отделите си.

Бизнес нуждата
Всеки, който работи в голяма организация, знае колко ключово е значението на силната комуникация между 
всички мениджърски нива. 

Търсейки въвличащо и същевременно обучително преживяване, което да помогне на мениджърите в цялата клонова 
мрежа по-лесно да разбират и да прилагат решенията, идващи от централата, клиентът решава да използва бизнес 
симулации, разчитайки на качественото пренасяне и приложение на основното знание към реалната работна 
среда, което симулациите на CELEMI предоставят.

Развитие на решението
Съставя се обучителна програма с три модула – всеки един покрива различна бизнес тематика и се изпълнява 
в рамките на няколко месеца. Програмата е проектирана да работи на принципа на верига за надграждане на 
знанията, при която основните послания от единия модул служат за основа на следващите модули. 

Първият модул “Финанси за нефинансисти“ използва симулацията на Celemi – Apples&Oranges™. В нея мениджърите 
изследват паричните потоци и рентабилността посредством симулирано управление на своя собствена компания. 
Практическият опит носи финансови концепции, приложими в реалния живот, и участниците осъзнават защо и как 
работните процеси в клона трябва да се управляват и променят с цел да се подобри цялостния бизнес на банката.

Вторият модул се реализира с програмата Celemi 
Cayenne™, където екипите от 3-4 човека са 
предизвикани да работят като проектен екип. В 
ограничено време и ресурси участниците скоро 
откриват, че приоритизирането на целите е от 
ключово значение и необходимост. Екипът, който 
успее да увеличи стойността, която проектът 
носи на бизнеса по отношение на всички 
заинтересовани страни, печели състезанието.

Постигането на успех чрез правилното управление на служителите е третият и последен модул, изграден около 
бизнес симулацията Celemi Tango™. В тази комплексна и динамична програма участниците са предизвикани да 
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приложат знанието за финансите, което са добили в програмата Apples & Oranges™ (първи модул), и да управляват 
уменията, придобити от Cayenne™. 

По време на семинара Tango™ симулираните компании, управлявани от екипи с по 3-4 човека, се конкурират за 
клиенти и служители в динамичния пазар в продължение на 7 бизнес години. За да спечелят, отборите трябва да 
удовлетворят клиентите и служителите си, като в същото време управляват финансите на компанията, създавайки 
краткосрочни печалби и дългосрочна бизнес устойчивост. За да успеят, участниците трябва да открият и приложат 
печеливша лидерска стратегия. 

“Ние избрахме Tango™, поради нейната решаваща тема. Хората имат нужда да разберат колко важно е да запазят 
своите колеги в офиса и да максимизират тяхната стойност за бизнеса“, обяснява директор Човешки Ресурси. 
“Симулацията успешно комбинира финансовия и мениджърски аспект при управлението на една компания и 
предизвиква участниците да дискутират ежедневните си активности по начин, по който не са го правили преди. В 
този смисъл, Tango™ поставя начало на един различен начин на мислене!“

Надграждане към всяко ниво 
След всеки симулационен модул беше организиран и по един допълнителен ден за специфични дискусии с 
експерти, свързани с банката и нейния пазар. Това позволи на участниците да приложат и да усвоят още 
по-добре инструментите и бизнес термините, научени по време на симулациите, и да видят тяхната пряка връзка 
с действителността. 

Оценките подкрепят постигането на целите: над 94% от участниците оценяват програмата като високоефективна, 
а Висшето ръководство на банката веднага отбелязва подобрение в комуникацията между средните и висшите си 
мениджъри както като скорост, така и като качество и използване на общ език.
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