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Как да се откроявате от конкуренцията и придобивате конкурентно предимство без да понижавате цените на 
Вашите услуги в днешния пренаситен пазар? Как да създавате стойност отвъд прихода, който генерирате?

През годините бизнесът на клиента ни, филиал на голяма международна компания в IT сферата, допринася за 
развитието и успеха на глобалната организация чрез привличане на широка гама от технологични проекти и 
специфични услуги, изпълнявани от няколко експертни звена в офиса.

Но в последните години много нови играчи навлизат на пазара. Клиентите се изкушават да купуват заради цената, 
а не заради уникалната стойност, която може да бъде създадена. Същевременно компанията ясно осъзнава, че 
бъдещите проекти, носещи растеж на бизнеса, ще бъдат спечелени на базата на качествени взаимоотношения, 
а не само заради способността да бъдат изпълнени в срок. Компанията усеща и последиците за индустрията от 
недостига на достатъчно компетентни специалисти в IT сектора. За да се приспособи, тя разработва нова стратегия.

Правилните хора на правилните места 
Новата стратегия на компанията се основава на фокуса към привличането на по-големи клиенти, които да изискват 
изпълнение на задания, подходящи за размера и нивото на експертиза на компанията. Мениджмънтът също се 
фокусира върху това да бъде партньор на клиента и да стои близко до предизвикателствата на неговия бизнес. 

Компанията осъзнава, че чрез привличането и задържането на големи клиенти и на високо квалифицирани 
служители, те биха генерирали подобрения в организацията, включително иновации, създаване на нови инструменти 
и процеси, подобряване на имиджа и пазарната репутация. Единственият въпрос беше как да представят тяхната 
нова стратегия по начин, който всеки в организацията би подкрепил…

Бизнес симулацията Celemi Tango™ 
Ефективното решение беше Celemi Tango™, двудневна 
бизнес симулация, която може да адресира 
специфичните стратегически предизвикателства на 
компанията и в същото време да осигури на всички 
ключови мениджъри и служители еднакъв поглед, 
и споделено разбиране на по-голямата картина. 
Това е критично важна комбинация, защото беше 
нужно всеки служител да види компанията в нова 
светлина. Всяко бизнес отношение трябваше да бъде 
премислено. Взаимоотношенията не са базирани 
само на печалбата, но също така и на тяхното въздействие върху стратегията, имиджа, подбора и задържането на 
персонала, развитието на персонала и проучването. 
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По време на семинара, 6 отбора с по 5 човека имаха задачата да управляват своя собствена организация в 
динамична междуекипна конкуренция. Целта беше да максимизират стойността на техните компании – не само като 
генерират доход, но също така като развият нематериалните активи, като компетенциите на хората и интензивното 
Проучване & Развитие (R&D).
 
Симулацията и визията 
В семинара Celemi Tango, хората от компанията успяха да изживеят визията на новата стратегическа посока, както и:
	 •	Да	научат	как	да	управляват	таланта	в	организацията	за	постигане	на	максимална	ефективност	и	печалба;
	 •	Да	разберат	по-добре	нужните	действия	за	постигането	на	стратегическа	промяна;
	 •	Да	развият	правилните	бизнес	възможности,	осигуряващи	успех	в	дългосрочен	план;
	 •	Да	разберат	ползите	от	подобряване	на	качеството	на	взаимоотношенията	със	заинтересованите	страни	
и	да	видят	как	тези	отношения	могат	да	добавят	реална	бизнес	стойност;
	 •	Да	открият	как	предизвикателните	клиенти	могат	да	имат	директно	въздействие	върху	бизнес	стратегията	
на	организацията;
	 •	Да	развият	нов	и	споделен	бизнес	речник,	подобряващ	комуникацията	в	работата	между	отделните	звена.

Отзиви от семинара 
Коментарите на участниците потвърждават стойността на двудневния опит от симулацията Celemi Tango™. Един от 
ключовите участници отбеляза важността на екипната работа: “Стратегия за управление на знанията? Ние никога 
не споделяме една и съща. Ние сме пет различни мениджъри с пет различни гледни точки!“. 

Друг	екип	отбеляза	важността	на	нематериалните	активи,	но	и	значителните	разходи,	които	те	могат	да	донесат:	
“Защо фалирахме? Мислехме, че идеята беше да развием нашите нематериални активи и съвсем забравихме за 
материалните! Балансът е труден!“

Други	 изглеждаха	 родени	 за	 тази	 работа:	 “Успяхме	 да	 осигурим	 изключителни	 решения	 за	 нашите	 клиенти	 и	
да подобрим имиджа на компанията си благодарение на правилната ни преценка за начина на сформиране 
на подходящите екипи,“ сподели един от участниците в екипа победител. “Прекрасно е да видим нагледно как 
можем да работим върху подобряването на имиджа на компанията и да спечелим от това,“ отбеляза друг успешен 
участник. “В момента, в който го постигнахме се оказа, че подборът на правилните хора и привличането на клиенти, 
се превърна в нещо много лесно и приятно!“

Изпълнителният директор на компанията обобщи опита от неговата гледна точка: “Беше чудесно да видя толкова 
много от мениджърите, ангажирани в обща дискусия. Ключовите решения, върху които се фокусира Celemi Tango™, 
са много релевантни за нашия бизнес.“
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