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РЕАЛНИ КЛИЕНТИ. РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ.

ВИЖ ТЯХНАТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ

Казус

Клиент

Комуникиране на продукт и на стратегия за изграждане на бранд

Компания в автомобилната индустрия

Клиентът, глобална компания в автомобилната индустрия, се нуждае от обвързващ начин, по който да въведе 
своята стратегическа визия, и Celemi Enterprise™ се оказва точно това, което традиционното обучение не е: 
Забавно и Ангажиращо!

Компанията търси начин за въвеждане и изграждане на споделено разбиране за новата продуктова и бранд 
стратегия и разпространяването ѝ вътре в компанията. Дискусиите са фокусирани върху това как могат да 
бъдат постигнати целите и бизнес симулацията на Celemi – Enterprise™ - се оказва перфектното средство.

Клиентът иска да избегне представянето на стратегическите елементи просто чрез записани видеа и лекции 
в учебна зала, защото осъзнава, че те не са толкова обвързващи и оставят твърде малко впечатления. 
Celemi Enterprise™ кореспондира с този желан подход, при който участниците не са в застой, а дискутират 
и физически придвижват нещата. Знанието се “закотвя“ директно в ума и тялото.

Симулацията и нейните резултати
В Celemi Enterprise™ шест екипа от по четири 
души формират компании и се конкурират 
помежду си за клиенти. Хора от различни 
департаменти на компанията са обединени в 
отбори, което в хода на симулацията разкрива 
пред тях нови перспективи и възможността 
да отчетат различните нужди. Ресурсите са 
ограничени и трябва да бъдат правени тежки 
стратегически избори. Трябва ли да бъде 
инвестирано в маркетинг, в продуктова гама 
или в развитие на хората? Трябва ли да се 
привличат висок клас клиенти със специфична нужда или пък по-добрият избор са чувствителните към 
цената клиенти, които имат по-малко изисквания? И всички тези въпроси трябва да намерят своя отговор, 
докато междувременно се поддържа здравословен баланс в отчета за приходите и разходите на компанията.

Управлявайки своята симулирана компания в рамките 2 дни, равняващи се на 8 години, екипите трябва да 
изберат специфичен потребителски сегмент, да стратегират спрямо него, да вземат решения в съответствие 
с избраната стратегия и в случай на нужда да променят стратегията си. Участниците откриват общ език за 
дискутиране на стратегиите и действията и споделят общ мисловен модел за това как работи компанията.



www.inyourhands.bg

“Страхотно е, че всеки взема по нещо различно от Celemi Enterprise™. Ако работите с покупки, 
вие ще научите повече за имиджа на марката, но ако сте маркетинг специалист, вие ще научите 
повече за финансите и стратегиите в бизнеса.“, споделя един от висшите мениджъри в компанията.

В края на двудневната симулация екипите са поставени в симулиран “борд на акционерите“. Участниците 
правят задълбочен анализ на представянето им и на резултатите от тяхната симулирана компания, 
обяснявайки кои са ключовите решения, които са направили като мениджърски екип. След това в дискусионна 
сесия се осъществява и връзката на предизвикателствата и основните поуки от симулацията с реалните 
предизвикателства, пред които е изправена компанията.

“Забелязахме, че хората развиха начина на мислене “защо сме тук“, т.е. не само как трябва да се 
развиват, но и защо. Фактът, че ние не можем да предлагаме висок клас коли и в същото време да 
се конкурираме за цена, стана пределно ясен на всички“, споделя клиентът. “Ние в мениджмънта 
знаем накъде трябва да вървим и Celemi Enterprise™ ни помогна да доведем и организацията дотук. 
Участниците бързо откриха, че “забиването“ в средата, без ясна стратегия за позициониране 
на пазара, е лоша идея. Ключовите изводи от семинара кореспондират с нашата страст към 
клиентите и автомобилите и това е ключово за постигане на целите, които компанията 
си поставя. Имахме наистина задълбочени дискусии за нашата марка и стратегия – как 
достигнахме, където сме, и къде искаме да бъдем.“
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