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РЕАЛНИ КЛИЕНТИ. РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ.

ВИЖ ТЯХНАТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ

Казус

Клиент

Подобряване на бизнес резултатите в труден за компанията период

Телекомуникационна компания

В последните 2 години клиентът, телекомуникационна компания, отбелязва драстично намаляване на бюджета за 
корпоративни обучения. 

“Беше болезнено, но процесът на вземане на това решение беше поучителен“, казва мениджърът, отговорен за 
поддържане на лидерството и учебните програми за директори и мениджъри. 

В един по-ранен етап от своето съществуване компанията предлага на служителите си десетки курсове за развитие 
на мениджъри и лидери, при това в четири обучителни нива: вицепрезиденти; директори; средни мениджъри и нови 
мениджъри. Икономическият спад и застоят в продажбите на телеком индустрията водят до промени и се налага да 
бъдат спрени много курсове, запазвайки само едно или две от общо четирите оперативни нива. В допълнение към това 
вътрешните клиенти, които плащат за обучителните услуги от техните бюджети, започват да изискват доказателства за 
възвръщаемостта на инвестициите им.

“Съкращението на курсовете ни показа, че с нашите вътрешни клиенти всъщност не сме в хармонията, която мислехме, 
че поддържаме. Веднага щом разбраха, че имат лимитиран бюджет за обучения, нашите вътрешни клиенти започнаха 
да изискват по-високо ниво на приложимост на обученията, както и да им бъдат предоставяни конкретни резултати след 
всеки курс.“

Критичен поглед върху бизнеса
Бизнес ръководителите изискват едни и същи неща – най-вече сигурност, че всяко обучение ще повлияе върху конкретен 
и критично важен проблем в бизнеса и ще доведе до измерими резултати. 

“Една или две обучителни сесии, които предлагахме за всяко оперативно ниво, трябваше да бъдат достатъчни да повлияят 
положително върху бизнеса и да го направя по-печеливш. Например обучението за лидерско поведение трябваше да 
доведе до видимо подобрение на уменията за ръководене и управление на бизнес единица.“

В компанията се провежда задълбочено проучване за нуждите на бизнеса и се идентифицират ключовите точки, които 
се нуждаят от промяна на ниво директори. Знанието и нюхът за финансите и бизнеса се оказват от първостепенна 
необходимост. “Ако можем да намерим дупките в бизнеса, то със сигурност бихме могли да постигнем значително 
подобрение в качеството на лидерството и управлението на бизнеса.“ убедени са мениджърите на организацията.  

Компанията  започва да търси бизнес симулационна програма, която е адресирана към специфичните им нужди. 
Избират Decision Base™ – симулация по лиценз на Celemi, която предлага на участниците практическо разбиране 
на финансовите концепции. В симулацията участниците използват стратегически подход за управление на бизнеса и 
откриват какъв ефект имат индивидуалните им решения върху цялостната дейност на организацията. Причините, поради 
които клиентът избира този инструмент като най-подходящ за целевата група мениджъри, са няколко:

Decision Base™ не е компютърно-базирана симулация. “Електронните симулации са по-скъпи, особено, когато става 
въпрос за сесии, които се провеждат на отворено работно пространство. Оскъпяването се дължи на нуждата да се 
носи специална техника. Компютърно базираните симулации обикновено изискват и повече от един консултант. Не са и 
особено реалистични, защото в работата си хората обикновено вземат решения на маса, пишейки на флипчартове или 
провеждайки традиционен диалог, вместо да стоят пред компютърен екран.“
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“Избрахме вариант, в който всичко да е осезаемо и визуално.“ Споделя 
мениджъра на обучителното звено. “Постоянно виждате как парите 
се движат по борда на симулацията. Наблюдавате как паричните 
потоци преминават през организацията и как непрекъснато се 
повлияват от отделните бизнес решения на участниците. Това 
е наистина мощно обучително преживяване. Бяхме убедени, че 
хората се нуждаят най-малко от едноседмично обучение, но имайки 
предвид тежкия икономически климат, нашите клиенти не бяха 
съгласни да освободят от работни задължения своите служители 
за повече от два дни. Decision Base™ е гъвкав продукт, който ни позволи да заобиколим ограниченията. Започнахме 
сесията рано сутринта и участниците работиха по време на обяда, имаха кратка вечеря и приключихме в 9 часа вечерта. 
На втория ден симулацията продължи през целия полуден. Програмата е гъвкава, защото позволява на фасилитаторите 
да я адаптират в реално време към специфичните нужди на всяка група. От своя страна участниците бяха толкова 
погълнати, че късно през нощта трябваше да ги подканим да напуснат залата, защото персоналът трябва да я почисти. 
На следващия ден започнахме рано и всички бяха по местата си преди обявения начален час. Те нямаха търпение да се 
върнат в света на симулацията и, повярвайте ми, никога досега в моя 20+ годишен опит в тази сфера не съм виждала 
такова въодушевление по време на обучително мероприятие.“

За да се постигне по-висока ефективност от обучението, Изпълнителният директор на компанията закрива курсовете, 
говорейки и помагайки на участниците да направят връзка между знанието, натрупано в симулацията, и специфичните 
бизнес нужди на компанията. 

Финалната сесия в програмата помага на участниците да прехвърлят новите знания и умения директно към своята 
работа. Всеки от тях изготвя списък със своите цели, пояснявайки как ще бъде постигната всяка една от тях. Три 
месеца по-късно компанията оценява степента на усвояване на новите знания и умения, както и на бизнес резултатите, 
посредством проследяване на индивидуални случаи, които са повлияли върху финансовото състояние на организацията.

Резултати
Компанията постига осезаемо въздействие чрез симулацията и е в състояние да отчете пряко подобрение на бизнес 
резултатите и на свързаните с тях планове за действие. Скоро компанията започва да прилага и програмата на Cele-mi за 
средни мениджъри – Tango™. Tango™ e симулация, създадена да помага за разбирането на това как точно работи бизнеса, 
като е фокусирана предимно върху екипната работа и продуктивността. Средните мениджъри постигат своевременни и 
измерими резултати и отправят запитване за програма, подходяща за техните мениджъри от горно ниво. Тогава клиентът 
избира симулацията Celemi  Apples & Oranges™, базирана на симулиране на финансовите потоци в бизнеса.

“Много компании мислят, че обученията за висши мениджъри костват много време и финанси, но това невинаги е така. До 
момента сме документирали значителен брой случаи, в които успяваме да въздействаме върху решаването на критични 
въпроси от бизнеса. При това посредством симулации, реализирани в рамките на по-малко от 2 дни.“

ОЦЕНКА ОТ КЛИЕНТА
“Постоянно виждате как парите се движат 

по борда на симулацията. Наблюдавате 

как паричните потоци преминават през 

организацията и как непрекъснато се 

повлияват от отделните бизнес решения 

на участниците. Това е наистина мощно 

обучително преживяване.“

“...участниците бяха толкова 
погълнати, че късно през нощта 
трябваше да ги подканим 
да напуснат залата, защото 
персоналът трябва да я почисти...“


