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По време на традиционната годишна среща на мениджмънта на развиваща се IT компания, изненадахме 
ръководителите с бизнес симулация, създадена, за да им помогне да разберат как в света на IT консултирането 
да генерират бизнес от знания. В допълнение към демонстрирането на нуждата от умело управление на два вида 
активи – пари и знание – симулацията също така създаде по-добро и споделено усещане за корпоративна единност. 

“Това беше непланирана, но много важна допълнителна полза“ отбеляза Изпълнителният Директор, който обяви 
новата стратегическа промяна само ден преди началото на мениджърската среща. “Желанието ни е да се придвижим 
към унифицирана бизнес концепция, вместо към независими бизнес единици, предоставящи на клиентите ни 
понякога напълно различни решения. Вярвам, че ако мислим и действаме като една компания, ще подобрим 
значително нашата възможност за пазарен успех. Симулацията представи ясно действията и необходимия начин 
на мислене, за да се постигне тази единна визия.“

Директорът ”Бизнес развитие“, ангажиран с организиране на събирането, обясни, че е проучвал различни варианти 
за провеждане на срещата. ”Веднага след като се запознах с бизнес симулацията Celemi Tango™, видях как ще 
помогне на всеки да разбере важността на правилното управление на парите, както и реалната стойност на 
нематериалните активи като ноу-хау и пазарна репутация“ обяснява той. 

Но най-важната полза от симулацията беше нейната способност да предостави незабавно разбиране за 
реорганизацията на компанията. ”Не е лесно да накараш 100 от своите ключови служители и мениджъри да променят 
бизнес мисленето от еднолично към централизирано, но Tango™ помогна“, казва Изпълнителният директор.

Организацията, IT компания с няколкостотин служители, събра на едно място всички мениджъри на двудневна 
конференция и ги въвлече в Tango™, кооперативна и едновременно конкурентна симулация, която направи много 
препратки към IT средата, в която работят ежедневно.

Аха!-момент 
“Много често се изкушаваме да намалим цената си, за да се конкурираме с по-големи фирми в IT сектора, които са 
по-разпознаваеми на пазара“, обяснява Изпълнителният директор, но Tango™ демонстрира нагледно как това може 
да бъде пагубно за финансовите резултати и позволи на всеки да изпробва алтернативни начини на действие.“

По време на симулацията, мениджърите бяха разделени на четири различни 
“пазара“, като всеки от тях имаше шест конкурентни екипа или “компании“. Всеки 
отбор трябваше да управлява ресурси, които включват пари, клиенти и таланти, 
разположени върху борд в средата на тяхната маса. В рамките на седем “години“ 
участниците виждат ефекта от техните решения върху взаимоотношенията с 
клиентите, удовлетвореността на служителите и корпоративния имидж, като се 
борят със задачата да откроят себе си на пазара за сметка на конкурентите.
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Един от основателите на компанията сподели, че в компанията са разсъждавали върху намирането на начин за 
повишаване на стойността и ефективността на конференцията. “Стандартният формат на слушане на презентатори, 
водещи монолог и разделяне на уъркшопи е скъпо, отнемащо твърде много време и често безплодно,“ отбелязва 
той. “Tango™ поддържа всички ангажирани и обмислящи различните бизнес решения, докато подчертава нуждата 
от фокусиране върху сърцевината на бизнеса – и го прави добре.“

Много от преживяванията на екипите бяха напълно сходни с тези в реалния бизнес свят. След относително силен 
старт, пътят на един от екипите стана неравен: “Намалихме цените си твърде много, за да спечелим един проект, но 
не бяхме достатъчно агресивни в откриването на таланти, които могат да го реализират“ се оплака един от играчите.

Друг отбор осъзна, че е пропуснал да обърне внимание на няколко малки проблеми в управлението. Един от 
играчите го описа по следния начин: “Похарчихме твърде много за Проучвания, вместо да подсилим позицията си 
на пазара за началото на Година 4.“

Според вицепрезидента на компанията, “Celemi Tango™ е различно от всичко, което съм виждал в програми за 
професионално развитие. Ние всички сме умни хора, но изпитваме трудност при определянето на това как точно 
да използваме ноу-хау и репутацията, за да ги превърнем в ключови предимства за нашия бизнес. Не е нужно да 
стреляш навсякъде, но трябва да развиеш стратегия и да познаваш своята конкуренция.“

С напредването на годините в симулацията, участниците се сблъскват с моменти на затруднена платежоспособност, 
враждебно придобиване, обединяване и нарастваща конкуренция. Радостни викове от някои маси и възмущение 
от други, огласяха залата, когато участниците виждаха публикувани финансовите резултати на конкурентите им в 
края на всяка година…

“Бях наистина впечатлен от съвършенството на симулацията,“ коментира участник от компанията.
“Tango™ беше идеална за нашата компания,“ обобщава друг участник. “Помага на нефинансисти да разберат 
важната част от бизнеса, от която обикновено не са част, но имат нужда да познават, тъй като техните действия 
имат значителен ефект върху финансовата стабилност на организацията.“
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  “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™ ?


