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За клиента, водеща компания в телекомуникационния бизнес, подготовката на ново поколение лидери е от особена 
важност. “Телекомуникационната индустрия се уповава на реорганизации – днес се назначават нови хора, утре 
може да се наложат съкращения“, обяснява един от ключовите мениджъри в компанията. “В тази непредвидима 
среда се налага компания от този ранг да подбира топ служители и непрекъснато да развива уменията им, за да 
бъдат те готови да посрещнат предизвикателствата, свързани с лидерските им позиции.“

За да изгради силен мениджърски екип, нашият консултантски екип структурира 18-месечна програма, наречена 
“Симфонично лидерство“, проектирана в 4 основни насоки. Програмата включва предварителна оценка на уменията, 
коучинг сесии, екипни проекти, обучения в зала и казуси, за да завърши с динамична активност – бизнес симулацията 
Celemi Tango™, която утвърждава ключовите бизнес концепции, покрити по време на цялата програма.

В хода на симулацията
По време на Tango™,  участниците, разделени в екипи, се конкурират 
помежду си, за да спечелят пазарен дял за своята симулирана компания. 
Тяхно задължение е да вземат решения за паричния поток, спечелване 
и задържане на клиентите, управление на проекти и таланти. След като 
екипите определят бизнес стратегията си, която варира от бутикова 
организация до такава с голям обем, те отбелязват решенията си на 
специален борд, за да проследят входящите и изходящи парични потоци, 
конкурирайки се кой от тях ще заеме доминираща позиция.

По време на няколко бизнес цикъла (или “години“, ако трябва да 
използваме термините на Tango™) членовете на екипите вземат 
стратегически решения, които оказват влияние на взаимоотношенията 
с клиенти, удовлетвореността на служителите и имиджа на компанията. 
Докато се борят да се отличат от конкурентите си, те трябва да преодоляват 
моменти на затруднена платежоспособност, враждебна конкуренция и 
липса на компетентни служители при постоянно смаляващ се пазар.

“Tango™  притежава подходящото ниво на комплексност и насърчава работата в екип, необходима за ръководенето 
на компания,“ казва мениджър на един от отделите в компанията. “Симулацията ставаше все по-конкурентна с 
напредването на времето и членовете на екипите се опознаха по-добре. Tango™ представи дилемите на борда на 
директорите и решенията, които трябва да се вземат в компания като нашата.“

Важните знания за финансите “оживяха“ за участниците в Tango™, когато трябваше да попълват своите собствени 
отчети за приходи и разходи, както и баланса в края на всяка симулирана бизнес година. Финансовите резултати 
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се показват и обсъждат с всички по време на кратки аналитични сесии, водени от сертифициран консултант. 
Членовете на екипите се насърчават да обикалят из залата, за да разузнават конкурентите си и да водят записки 
за техните финанси и бизнес планове. По време на кратките почивки, те изготвят стратегията си за следващата 
“година“ с останалите членове на екипа.

Резултатът
Според мениджърите, Tango™ е била идеалната надграждаща активност. “Тя събира на едно място всички 
функционални групи и им дава възможност да се запознаят и преживеят различен начин на мислене, с какъвто 
вероятно не се сблъскват в ежедневието си.“

Ръководителят на инженерния екип обобщава преживяването: “Нашият екип е много технически и аналитично 
настроен. В Tango™ имахме възможността да се тревожим за съвсем различни проблеми. Симулацията набляга 
на това, че хората са в ядрото на всеки бизнес успех и колко решаващо е това да разполагаш с правилните хора 
от по-рано. Възстановяването на нормалния бизнес ритъм в даден отдел, след неподходящо назначение, може да 
бъде изключително болезнено.“ “Сесията с Tango подчертава нуждата да се действа бързо и убедително, когато се 
вземе стратегическо решение. Това гарантира успех“.

Друг от мениджърите участвал в подготовката и организацията на самата среща сподели: “Хубавото на тази 
симулация е, че не се изискват модификации, за да бъде релевантна за бизнеса на компанията. Тя покрива 
основните бизнес концепции и демонстрира истинския ефект, който знанията на служителите и имиджа на 
компанията оказват върху рентабилността,“ казва той.

В края на симулацията Tango™, на екипите се дава време да подготвят презентация, която да представят пред 
комисия, съставена от топ мениджърите на компанията, играещи ролята на инвеститори. Екипите описват пазарния 
си дял, насоката на компанията, нуждата от капитал,  конкурентната среда и всички други фактори, които считат, 
че са решаващи за успеха на бизнеса им.

“Tango™ отразява тежките бизнес решения, които хората в компанията трябва непрекъснато да вземат,“ казва в 
заключение организаторът на събитието от страна на клиента. “Симулацията е страхотен визуален и интерактивен 
начин за развитие на цялостно бизнес разбиране, както и за подготовка на бъдещи бизнес лидери.“
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ОЦЕНКА ОТ КЛИЕНТА
“Симулацията ми даде по-добро 

разбиране за натиска, с който 

висшите ръководители трябва да 

се борят всекидневно.“

Директор “Инженеринг“

  “Това е дяволска игра, казва редактор в списание Fortune. Името на тази бордова, неелектронна 
симулация е много точно: наистина трябват двама за Танго – клиенти и служители; материални и нематериални активи; 
печалба и инвестиция. “Ако едното се опита да подчини другото и двете се провалят,“ казва той. По време на типичната 
двудневна сесия участниците се конкурират за служители, клиенти и пазарен дял, докато управляват обеми, цени, бюджети 
и много други. Когато музиката спре, една единствена група ще остане на дансинга – тази с най-големия пазарен дял.

Какво е Tango™ ?


