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РЕАЛНИ КЛИЕНТИ. РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ.

ВИЖ ТЯХНАТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ

Казус

Клиент

Даване на СЕО перспектива на средните мениджъри

Консултантска компания за бизнес услуги

Клиентът, компания в сферата на професионалните бизнес услуги, използва Celemi Tango™, за да събере на едно 
място корпоративните лидери. 

“В началото не знаех нищо за симулацията. Нашият управител взе решението за обучението спонтанно. 
Осъществихме го и аз я харесах! Обвързващият формат, физическите материали и учебната програма - 
всичко това остави дълбоко впечатление у мен. Осъзнах, че програмата е идеална за нашия бизнес.“ споделя 
директор Човешки ресурси. “Симулацията показа на нашите мениджъри как да свързват правилните 
проекти с правилите хора (изпълнители). В рамките на програмата участниците постигат дълбоко 
разбиране за това от какво се нуждае компанията като цяло и какво се очаква от тях“.

Програма за симулиране на лидерство в компанията
“Участниците се наслаждаваха на програмата 
толкова, че те дори не забелязаха, че е станало вечер. 
В някои от семинарите участниците играха до късно 
през нощта и се срещаха рано на идната сутрин, за 
да измислят своята стратегия за през втория ден“, 
споделя още ЧР директора.

В хода на Celemi Tango
По време на семинара екипите от четирима души симулират управлението на собствена компания и се конкурират 
с останалите пет отбора в залата за клиентите и служителите, съставляващи един динамичен пазар. За да 
спечелят, отборите трябва да предоставят на своите клиенти отлично и високопрофесионално обслужване, като 
същевременно трябва да правят служителите си щастливи. Това означава, че амбициозните служители, които искат 
да изпълняват предизвикателни задачи с цел да развият своите умения, не могат да се задоволят единствено с 
висока работна заплата. 

Celemi Tango™ се провежда като тридневен курс, в рамките на който двата дни от симулацията са последвани 
от един ден лидерски дискусии и свързване на симулацията с конкретната реална бизнес среда. Физическите, 
бордово базирани материали, които се използват в симулацията, визуализират ясно процесите в компанията и 
правят абстрактните понятия осезаеми, измерими и лесни за дискутиране.

Ангажираните участници и голямото учене
Макар че клиентът не предоставя никаква подробна информация за програмата, слухът за завладяващата 
симулация се разпространява бързо. “Участниците пристигат с високи очаквания, така че енергията в залата е 
огромна още от самото начало“, споделя директор Човешки ресурси, усмихвайки се. “Програмата бе много добре 
приета и оценката за нея в голямата част от случаите е: “Отлична“.
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“Понякога се случва отборите да достигнат до фалит. Първоначално участниците в екипа, попаднали в затруднено 
положение, се разочароват, но скоро те започват да инвестират в намирането точните грешки, които са направили, 
и в начините на тяхното отстраняване. Усещането за провал е само още еднa от учебните възможности, но под 
прикритие!“

Положителната промяна 
За положителните промени, които Celemi Tango™ установява в компанията, директорът Човешки ресурси споделя 
следното: “Програмата ни помогна да променим традиционните нагласи и идеи за това как мениджърите трябва да 
ръководят организация, фокусирана не само върху краткосрочните печалби, но и върху дълготрайното развитие на 
служителите. Накратко, Celemi Tango™ даде на нашите мениджъри ценен опит за това как да показват поведение 
като на СЕО на цялата компания.“

Клиентът отбелязва и друго забележително подобрение: “Нашият HQ финансов екип изисква отчет на приходите и 
разходите от всеки департамент, при това за всеки месец. Преди да реализираме програмата обаче само няколко 
мениджъри правеха отчета редовно и с разбиране. Използването на отчета за приходите и разходите в симулацията 
помогна на нашите мениджъри да видят важността на тези числа и сега те ги представят редовно и ги анализират 
предварително.“
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Оценка

Отличен

ОЦЕНКА ОТ КЛИЕНТА
“Участниците се наслаждаваха на 

програмата толкова, че те дори не 

забелязаха, че е станало вечер. В 

някои от семинарите участниците 

играха до късно през нощта и се 

срещаха рано на идната сутрин, за 

да измислят своята стратегия за 

през втория ден“


