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Кои са факторите за успех в днешно време? Къде се намират активите, които гарантират нарастваща 
пазарна стойност? Как оценяваме новите бизнес идеи и нематериалните активи, когато отпускаме заеми? 
Водеща банка намери отговорите на тези въпроси чрез Celemi Tango™ - симулация, създадена да подкрепя растежа 
на организации, базирани на знанието.

Създаване на общ език в полза на компанията
Мениджърите на банката и част от финансовите 
анализатори, прекараха два дни в симулацията 
Celemi Tango™. Резултатът беше 16 нови бизнес 
клиенти малко след семинара, а също и много нови 
потенциални такива. В допълнение на покачването 
в приходите, компетентността на банковите 
професионалисти получи отлично признание. Новите 
клиенти са единодушни: “Избрахме тази банка, 
защото техните хора разбират нашите хора, нашата ситуация и нашата пазарна стойност. От никоя друга банка не 
сме получавали толкова пълно разбиране за факторите ни за успех и за управленските ни предизвикателства.“

Един от мениджърите на банката, участвал в симулацията, описва как тя му е помогнала в неговата област: “Взехме 
участие в симулацията, за да повишим качеството на взаимоотношенията на мениджърите с ключови клиенти и 
да подобрим разбирането си за това как работи съвременният предприемач. След това можехме да приложим 
терминологията и ключовите показатели от симулацията в собствената си работа. С този общ език ние можем да 
комуникираме много ефективно с предприемачи и други мениджъри на бизнеси.“

“Обикновено отнема 5-6 години усилена работа, за да спечелим обратно някой клиент, но използвайки знанията 
и изводите, които получихме от Celemi Tango™, създаването на бизнес отношения може да се случи много по-
бързо. Един от потенциалните ни клиенти, с който се срещнахме след симулацията, беше рекламна агенция. След 
срещата от агенцията казаха, че за първи път банката ги е разбрала. Качеството на диалога беше такова, че 
агенцията напусна досегашната си банка, за да стане наш клиент,“ казва участник в симулацията.
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По-добро разбиране на “света“ на нашите клиенти

Водеща банка

В банковия сектор има нарастваща нужда от разбиране на новите бизнес структури и нематериалните активи.

  “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™ ?


