
БИЗНЕС ФИНАНСИ 

ЗА НЕФИНАНСИСТИ

Развитие на умения за четене и интерпретиране 

на ключовите финансови отчети (Баланс, Приходи 

и Разходи, Парични потоци).

Осъзнаване как ежедневните мениджърски 

решения влияят върху финансите и стратегията 

на компанията.

Взимане на бизнес решения на база анализ на 

финансови коефициенти и ключови показатели на 

представянето.

Развитие на умения за идентифициране на 

подобрения в бизнес операциите.

Разбиране на важността от ефективното 

управление на капацитета.

Максимизиране на печалбата чрез баланс между 

ценови равнища и обем продажби.

Създаване на общоприета визия за 

организацията и предизвикателствата пред нея.

Комуникиране на ключови послания по време на 

организационни промени.

Присъствен 
формат

Онлайн 
формат

Пълна 
версия

Кратка 
версия

Пълна версия Кратка 
версия

Персонализиран 

формат 
Свържете се с нас, за да 

обсъдим как можем да 

персонализираме тази 

симулация според Вашите 

термини и модели на работа.
1 ден 1/2 ден 2 сесии по    

3 часа всяка
1x3ч.

www.InYourHands.bgПоискайте Демо Вижте още онлайн симулации

Ключови теми в програмата

Иновативна, силно ангажираща и 
изцяло ориентирана към резултата 
методология за обучение, целяща 
ефективно развитие на практически 
бизнес умения.

Бизнес Симулация



Ключови теми в програмата

СТРАТЕГИЧЕСКИ И 

ОПЕРАТИВЕН 

МЕНИДЖМЪНТ
Бизнес Симулация

Оперативен бизнес анализ

Разработване на глобална, интегрирана и 
дългосрочна бизнес визия

Надграждане на уменията за управление и 
анализ, свързани със ситуации на несигурност

Експериментиране с взаимозависимостта между 
мениджърски решения и бизнес показатели

Разбиране как ролята на всеки служител добавя 
стойност към резултатите

Управление на баланса между Рентабилност, 
Растеж, Риск и Устойчивост от една страна и 
Клиенти, Човешки капитал, Акционери и Общност 
от друга

Индустрии

• Производство

• Услуги

• Банкиране

• Застраховане

• Ритейл

• Хотели

• FMCG сектора

• Фармация

• Други

www.InYourHands.bgПоискайте Демо Вижте още онлайн симулации

Присъствен 
формат

Онлайн 
формат

Пълна 
версия

Кратка 
версия

Пълна версия Кратка 
версия

2 дни 1 ден 4 сесии по    
3 часа всяка

2x3ч.

Персонализиран 

формат 
Свържете се с нас, за да 

обсъдим как можем да 

персонализираме тази 

симулация според Вашите 

термини и модели на работа.

Иновативна, силно ангажираща и 
изцяло ориентирана към резултата 
методология за обучение, целяща 
ефективно развитие на практически 
бизнес умения.



ЛИДЕРСКИ 

УМЕНИЯ

Практическо и ефективно усвояване на ключови 

компетенции в 5-те области на ефективното 

лидерство: лична ефективност, стратегическо 

мислене, ефективно изпълнение, управление на 

талантите и развитие на служителите.

Превръщане на лидерите в носители на 

промяна в организациите и посланици на 

споделената визия

Подсилване на Лидерските Способности по 

отношение на повишаване на ангажираността и 

сътрудничеството, както и вдъхновение за 

клиентите и екипите. Целтта е ефективно  

вземане на предизвикателни бизнес решения и 

придвижване напред на иновативни процеси за 

промяна, водещи до подобряване на резултатите.

Развиване на умения за преговаряне, коучинг 

техники и инструменти за управление на 

конфликти в работните екипи.

Изграждане на умения за превръщане на трудни 

ситуации и предизвикателства във 

възможности.

Присъствен 
формат

Онлайн 
формат

Пълна 
версия

Кратка 
версия

Пълна версия Кратка 
версия

Персонализиран 

формат 
Свържете се с нас, за да 

обсъдим как можем да 

персонализираме тази 

симулация според Вашите 

термини и модели на работа.
2 дни 1 ден 4 сесии по    

3 часа всяка
2x3ч.

www.InYourHands.bgПоискайте Демо Вижте още онлайн симулации

Ключови теми в програмата

Иновативна, силно ангажираща и 
изцяло ориентирана към резултата 
методология за обучение, целяща 
ефективно развитие на практически 
бизнес умения.

Бизнес Симулация



ПРОДАЖБИ

Търговецът като стратегически партньор за 
клиента.

Управление на времето и сегментиране на 
клиентско портфолио.

Най-добрият начин за комуникация спрямо 
различните клиенти и цели.

Вербална, невербална и писмена комуникация.

Предимствата на различните техники за 
продажба (AIDA, SPIN, Challenger).

Профил на клиента и Активно слушане.

Способност за разграничаване на оправдания от 
реални възражения.

Подходи за справяне с реални възражения.

Сигнали и техники за затваряне на сделки.

Комплексна среда на продажбата. Роли и 
правомощия за вземане на решения на 
различните заинтересовани страни.

Иновативна, силно ангажираща и 
изцяло ориентирана към резултата 
методология за обучение, целяща 
ефективно развитие на практически 
бизнес умения.

Бизнес Симулация

Ключови теми в програмата

Присъствен 
формат

Онлайн 
формат

Пълна 
версия

Кратка 
версия

Пълна версия Кратка 
версия

Персонализиран 

формат 
Свържете се с нас, за да 

обсъдим как можем да 

персонализираме тази 

симулация според Вашите 

термини и модели на работа.
2 дни 1 ден 4 сесии по    

3 часа всяка
2x3ч.

www.InYourHands.bgПоискайте Демо Вижте още онлайн симулации



Иновативна, силно ангажираща и 
изцяло ориентирана към резултата 
методология за обучение, целяща 
ефективно развитие на практически 
бизнес умения.

Присъствен 
формат

Онлайн 
формат

Пълна 
версия

Кратка 
версия

Пълна версия Кратка 
версия

Персонализиран 

формат 

Ключови теми в програмата

ПРЕГОВОРИ
Бизнес Симулация

Подготовка и планиране на преговорите.

Разкриване и анализ на интересите на 

отсрещната страна.

Активно слушане.

Анализ на най-добрата алтернатива при липса 

на сделка (BATNA.)

Win-win решения, чрез креативни подходи.

Психологически клопки и Техники за водене на 

преговори.

Личен стил на преговаряне.

Аргументиране и договаряне на противоречия.

Междукултурни специфики при преговори.

Свържете се с нас, за да 

обсъдим как можем да 

персонализираме тази 

симулация според Вашите 

термини и модели на работа.
2 дни 1 ден 4 сесии по    

3 часа всяка
2x3ч.

www.InYourHands.bgПоискайте Демо Вижте още онлайн симулации



Main Objectives

УПРАВЛЕНИЕ НА

ПРОЕКТИ

Запознаване с различни подходи: Waterfall, 
Agile, Lean, други. Кога и защо.

Фази на проекта: стартиране, изпълнение, 
наблюдение и контрол, приключване.

Управление на баланса между изискванията на 
клиента, обхвата на проекта, качеството, 
сроковете и бюджета.

Харта на проекта, цели, обхват и изключения. 
Двигатели и пречки пред успеха на проекта.

Анализ на заинтересованите страни, анализ на 
риска, стратегии за смекчаване и успешно 
ръководство на проекти

Инструменти за планиране: PERT и GANTT 
таблици. Техники за ускоряване изпълнението 
на проекта (Crashing и Fast-Tracking)

Оценка на финансовите и икономическите 
показатели

Управление на финализирането на проекта

Бизнес Симулация

Иновативна, силно ангажираща и 
изцяло ориентирана към резултата 
методология за обучение, целяща 
ефективно развитие на практически 
бизнес умения.

www.InYourHands.bgПоискайте Демо Вижте още онлайн симулации

Присъствен 
формат

Онлайн 
формат

Пълна 
версия

Кратка 
версия

Пълна версия Кратка 
версия

2 дни 1 ден 4 сесии по    
3 часа всяка

2x3ч.

Персонализиран 

формат 
Свържете се с нас, за да 

обсъдим как можем да 

персонализираме тази 

симулация според Вашите 

термини и модели на работа.

Ключови теми в програмата



ЛИДЕРСТВО В 

ХИБРИДНА СРЕДА

Управление на срещи в дистанционна среда.

Управление на работата на всеки член на екипа и 

въвлеченост в работата.

Управление чрез правилната комуникация.

Управление на емоционалното състояние на 

всеки член на екипа.

Най-добрите практики при интеграция в 

дистанционна среда.

Управление на баланса между работa и личен 

живот.

Ефективно делегиране в дистанционна среда.

Авторитарен и контролиращ мениджмънт срещу 

това да ръководиш чрез доверие и автономност.

Присъствен 
формат

Онлайн 
формат

Пълна 
версия

Кратка 
версия

Пълна версия Кратка 
версия

Персонализиран 

формат 
Свържете се с нас, за да 

обсъдим как можем да 

персонализираме тази 

симулация според Вашите 

термини и модели на работа.
2 дни 1 ден 4 сесии по    

3 часа всяка
2x3ч.

www.InYourHands.bgПоискайте Демо Вижте още онлайн симулации

Ключови теми в програмата

Иновативна, силно ангажираща и 
изцяло ориентирана към резултата 
методология за обучение, целяща 
ефективно развитие на практически 
бизнес умения.

Бизнес Симулация


