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ВИЖ ТЯХНАТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ
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Клиент

Дълбоко разбиране на корпоративната стратегия

Технологична и производствена компания

Клиентът, международна технологична и производствена компания, признава нуждата от по-дълбоко разбиране на 
стратегията от страна на своите мениджъри от отдел “Проучване и развитие“. Celemi Enterprise™ надминава техните 
очаквания.

“Два пъти в годината имаме дни за активности, преназначени за нашите мениджъри “Проучване и развитие“, 
споделя HR бизнес партньор “Проучване и развитие“ в компанията. “Този път сме на мнение, че имаме нужда от 
създаване на по-добро разбиране за нашата стратегия. Ние искаме всеки да може да отговори на въпроси като 
“Защо нашата стратегия е такава?“ и “Какво означава тя на практика?“

За симулацията: Превръщане на въображаемата стратегия в практическа работа
В двудневния семинар Celemi Enterprise™ отбори от 
по 3-4 участници управляват симулирана компания, 
позиционирана на динамичния пазар, в рамките на седем 
симулирани години. Всяка компания е разположена 
на борд, около който са седнали участниците. С цел 
да спечелят клиентите и да победят конкуренцията 
от останалите отбори в залата, участниците е нужно 
да вземат множество стратегически решения и да 
разпределят своите ресурси, като например: Кой 
пазарен сегмент ще бъде техният таргет? Как ще развият своето продуктово портфолио? Колко голям е техният 
бюджет за маркетинг и как да го използват? Къде и кога да инвестират?

“Преди да пристигна не знаех, че ще играем игра“, споделя един от участниците. “Като инженер аз се 
страхувах, че симулацията ще бъде изпълнена с опростявания и “бъгове“ или че няма да мога да разбера 
механиката и. Въпреки това бях облекчен, когато открих, че симулацията е едновременно много добре 
обмислена и реалистично комплексна!“

“Корпоративната стратегия може да бъде много абстрактна и трудна за обяснение, трудна дори и за 
симулиране. Но семинарът всъщност надмина нашите очаквания“, продължава тя. “Нашият пазар се 
променя бързо и ние имаме нужда да открием начина, по който да увеличим доходите си.“

“След приключването на обучението проведохме и нашата месечна среща за анализ на това как 
конкурентите ни действат на пазара. Участниците отбелязаха, че ангажирането в Celemi Enterprise™ 
им е дало много повече разбиране и знание, отколкото тези срещи. Аз бях истински впечатлена от това 
как една такава симулационна програма може да създаде толкова ясна връзка с нашата реалност!“.
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ОЦЕНКА ОТ КЛИЕНТА
“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“

“Имахме наистина задълбочени 

дискусии за нашата марка и 

стратегия – как достигнахме, където 

сме, и къде искаме да бъдем.“


