
Вие, като ръководители, създавате визия и давате насока на бизнеса. Сега нещата са в ръцете на цялата 

организация, която трябва да се настрои до най-малкия детайл към новата посока, която искате тя 

да поеме. Знаете, че успехът зависи от начина, по който средният мениджмънт предава стратегията 

към всеки служител в организацията, но дали я комуникирaт ясно, така че всички да я разберат и да 

съобразят своите действия спрямо промените?

Strategy Implementation Success е цялостно 

решение за изграждане на споделена визия 

в компанията, което по своя замисъл 

е предвидено да бъде преплетено с вече 

съществуващите процеси за въвеждане 

на стратегията в организацията.

• Да получите картина на актуалното ниво на разби-

ране на стратегическата визия в организацията Ви;

• Да разполагате със структуриран подход за комуни-

кация на стратегическата визия, за да осъществите 

промените максимално бързо и ефективно; 

• Да сте сигурни, че средният мениджмънт и оста-

налите ключови служители разбират причинно-

следствените връзки в бизнеса, за да могат да базират 

решенията, които взимат, на солидна бизнес логика;

• Да ангажирате хората на оперативните нива с 

голямата картина на бизнеса, за да се изпълняват 

стратегически проекти в синхрон и така да се 

възползвате от синергията в организацията.

Динамично 
лидерство

Колко често водите разговори във Вашата организацията за стратегията на компанията? Сигурни ли 

сте, че ключовите служители имат правилното разбиране за бизнеса, който трябва да управляват? 

Могат ли да вземат решения, обосновани на солидна бизнес логика?

Успешната реализация на страте-

гията изисква посланията, които 

отправяте към клиентите, да са 

ясни и еднозначни. Необходимо е 

още хората в организацията да са 

обединени около общ, споделен начин 

за постигане на целите и всеки да 

разбира ясно своята роля в процеса 

на създаване на стойност.

Strategy Implementation 

Success
“С поглед в една посока“

10 years 
of learning innovation in Bulgaria www.inyourhands.bg

Strategy Implementation Success е създаден, за да ви 

помогне:



1. Одит  на стратегическата визия сред 
мениджърите в органзиацията по следните 
направления: 
• Фокус върху клиента; 

• Прецизно таргетиране;

• Конкурентно предимство; 

• Споделена визия;

• Синергия;

• Пари за стойност.

2. Уеднаквяване на разбирането за бизнеса 
Уъркшоп на топ мениджърско ниво за постигане на 

консенсус по ключови въпроси.

3. Стартиране на вътрешни инициативи 
Топ мениджмънтът дефинира инициативите, които 

ще предприеме, за да се постигне стратегическата 

визия.

4. Каскадиране на разбирането 
Специално разработен процес за комуникация 

на корпоративната стратегия до всички нива в 

организацията. Основава се на персонализирани 

според стратегията на Вашата компания 

симулации по лиценз на шведската компания 

CELEMI AB.

10 years 
of learning innovation in Bulgaria www.inyourhands.bg

Етапи на проекта
За да постигне тези цели, проектът Strategy 
Implementation Success преминава през 5 етапа:

 

Участниците разбират процеса на създаване 

на стойност в организацията.

5. Финален одит на стратегическата визия 
Споделена ли е стратегическата визия в края на 

проекта?

  

Участниците разбират предпоставките за 

успешното осъществяване на стратегията 

на оперативно ниво.

 

Участниците разбират причините, които 

са определили избора на дадената стратегия 

в контекста на пазарните реалности и 

поведението на основните конкуретни, и 

осъзнават кои са факторите за успех и 

потенциалните клопки.

Детайли

Цели на проeкта

Целеви групи: 
• Топ мениджърски екипи, които искат да 
подложат на критичен анализ фирмената 
стратегия;
• Средни мениджъри, чиито ежедневни решения 
са свързани с изпълнение на стратегическата 
визия;
• Всички служители,  чиито решения трябва 
да бъдат базирани на солидна бизнес логика;

От 6 до 12 месеца в зависимост от обхвата 
на проекта.

Продължителност 

Включени инструменти:

„Предизвикайте хората да 
мислят като собственици на 

бизнеса – така техните бъдещи 
решения ще бъдат базирани на 

солидна бизнес логика”

Celemi Apples & Oranges™ дава живот на 
финансовите отчети чрез своя прост и 
същевременно задълбочен бизнес модел. 
Участниците сформират новия мениджърски екип 
на A&O АД – утвърдена компания, която се сблъсква 
със сериозни предизвикателства. Компанията губи 
пазарен дял, а изискванията от страна на клиенти и 
доставчици нарастват. A&O АД има нужда от нова, 
дисциплинирана финансова стратегия.

Без значение от предходния си опит, участниците 
могат да придобият или да надградят уменията си 
да:

Участниците ще разберат причинно-следствените 
връзки, които обуславят финансовите отчети и ще 
развият бизнес усет, който ще напътства техните 
бъдещи решения в ежедневната работа.

Участниците се учат да контролират паричния 
поток, да правят подобрения в използването на 
ресурсите и да измерват резултата от решенията 
си в баланса и отчета за приходи и разходи.

Бизнес финанси 
за всеки

“Всеки мисли като собственик на бизнеса. Това означава, 
че от сега нататък решенията в компанията ще бъдат 
базирани на солидна бизнес логика, което ще подобри 
финансовата картина много по-бързо.”

Какво казват клиентите:

“Като резултат от бизнес симулацията на Celemi 
в една от нашите фабрики успяхме да реализираме 
потенциални подобрения на стойност един милион 
паунда.”

“Celemi Apples & Oranges™ надмина нашите очаквания. 
Предоставя не само солидна основа, но създава 
ентусиазъм и въвлича хората. Това са важни 
компоненти от нашата програма за развитие.”

- Консултант, Principal Financial Group

Мениджър Човешки ресурси, Volvo Bus Corporation

- Мениджър, GlaxoSmithKline

•	 четат и интерпретират финансови отчети;
•	разпознават критичните елементи, които влияят 

върху рентабилността;
•	 анализират финансови коефициенти и ключови 

показатели на представянето, на чиято база да 
определят фирмените приоритети.

IN YOUR HANDS Ltd. е официален представител на CELEMI за България.

“Вдъхновете хората в екипа си 
да прилагат бизнес концепции, 

които ще помогнат за 
реализацията на вашата бизнес 

стратегия — и то бързо”

Успехът е движеща се мишена. Как обединя-
вате всичките си хора около вашата стратегия 
на пазар, който се променя твърде бързо? 
В бизнес симулацията Celemi Enterprise™ шест 
компании участват в конкуренция помежду си 
за клиентите на един силно динамичен пазар. 
Участниците влизат в ролята на мениджърски екип,  
управлявайки дейностите: Маркетинг и продажби; 
Бизнес развитие и Продуктово портфолио; 
Планиране и доставки; Финанси и контрол. 
Основното им предизвикателство е да създадат 
и успешно да реализират стратегия, с която да 
спечелят желания пазар.

Celemi Enterprise предизвиква участниците 
да се справят в несигурна среда, балансирайки 
краткосрочните резултати с постигането на 
дългосрочна стойност. Екипите трябва да:

Екипите се впускат в бизнес приключение,  
обещаващо много рискове, но и възможности 
за печалби, изискващо от тях да останат 
изцяло фокусирани върху целта и да мислят 
стратегически, за да успеят.

Останете начело в 
един променящ се 
свят

“Enterprise разясни и подсили нашето послание относно 
стратегическите ни приоритети. Формата на 
симулацията наистина успя да ангажира участниците 
и провокира много интересни дискусии.”

Какво казват клиентите:

“За да победиш конкуренцията на променящ се пазар, 
трябва да имаш способността и гъвкавостта, които 
са нужни за бързото прилагане в действие на избраната 
стратегия. Ние успешно използвахме симулацията 
Enterprise, за да подобрим тези компетенции в нашия 
екип.”

“Това е най-интерактивното обучение, на което 
някога съм присъствал изобщо. Ключовите послания 
са подсилени с практически примери, които всеки 
участник може да види и почувства.”

– Президент и Главен изпълнителен директор, 
BE Group

– Кол-център мениджър, отдел “Обслужване 
на клиенти”, Česká pojišťovna

– Маркетинг директор, Actavis

•	изберат пазарен сегмент;
•	 сегментират и продават на желаните клиенти;
•	 удовлетворят нуждите на клиентите, развивайки 

атрактивно и рентабилно продуктово портфолио;
•	доставят качествено услугите/продуктите, 

възползвайки се максимално от хората и процесите 
в организацията;

•	 създадат силна и устойчива марка;
•	 следят внимателно краткосрочните и дългосрочни 

финансови резултати.

IN YOUR HANDS Ltd. е официален представител на CELEMI за България.

Категориите и съдържанието 

на въпросите включени в одита 

са вдъхновени от някой от най-

известните имена в тази област. 

Одитът представлява онлайн 

въпросник, съдържащ 40 въпроса, 

разпределени в 6 категории.

Одитът на стратегическата 

визия и споделеното й разбиране 

дава отговор до каква степен 

организацията има ясна и 

недвусмислена стратегическа 

визия и до каква степен има 

разминаване в разбирането й 

между хората в организацията. 

Не само топ мениджмънта има нужда от ясна визия за бъдещето; всички в организацията 

– тези които ежедневно контактуват с клиентите и изпълняват поръчките – също 

трябва да си сверяват часовника периодично. Но както и в живота,  не можем да дадем 

насока докато не знаем къде сме в момента!

• да получите картина на актуалното ниво 

на разбиране на стратегическата визия в 

организацията Ви;

• да разберете дали хората на 

оперативните нива са ангажирани с 

голямата картина на бизнеса; 

• да установите дали има синергия в 

организацията по изпълнението на 

стратегически проекти;

• да проверите дали средния мениджмънт 

може да комуникира стратегията ви 

правилно с хората на по-ниските нива в 

организацията;

• да проверите ефекта от усилията, 

които сте положили при каскадирането на 

стратегическите цели в организацията;

• да разберете гледат ли всички в 

организацията в една посока.

Динамично

Лидерство

Одит на

стратегическата визия и 

споделеното й разбиране

10 years 

of learning innovation in Bulgaria

www.inyourhands.bg

Цели

Фокус върху 

клиента

Споделена

визия

Синергия

Конкурентно

предимство

Прецизно

таргетиране

Пари за

стойност

• Да бъдете сигурни, че имате ясна и недвусмислено 

разбрана стратегическа визия на всички мениджърски 

нива в организацията;

• Да бъдете сигурни, че стратегическите цели са 

подкрепени с необходимите усилия от страна на 

хората в организацията;

• Да бъдете сигурни, че имате структуриран и 

работещ подход за комуникация на стратегията;

• Да бъдете сигурни в ефекта от усилията, 

които сте положили при каскадирането на 

стратегическите цели в организацията.

ЗА ДА ГЛЕДАТ ВСИЧКИ

В ЕДНА ПОСОКА

“Управление на организации, 
зависещи от знанието и 

умението на хората, в условия 
на ожесточена конкуренция 

за клиенти и служители”

Предизвикателството е да се привлекат и 
задържат правилните клиенти и служители, за 
да се създаде краткосрочна печалба и дългосрочна 
стойност.

Успех 
чрез хората

“Открихме, че можем да идентифицираме и 
управляваме критичните фактори за успех в компания, 
зависеща от знанието и уменията на хората, и 
всъщност да измерваме количествено резултатите от 
нашите решения. Celemi Tango™ е страхотна учебна 
лаборатория, която оказа силно позитивно влияние 
върху управлението на нашия бизнес.”

“След първия ден от семинара прекарах цяла нощ 
в напрегнат размисъл как ще запазя персонала в 
симулацията от хедхънтинг. Тогава осъзнах, че досега 
не бях прекарвала и 5 минути в тревоги за реалните си 
служители. Сега се прибирам и започвам да подготвям 
план за задържане.”

“Най-важното, което взех от семинара, беше 
разбирането за бизнес процесите и възможността 
да направя оценка на влиянието им върху цялата 
компания.”

Какво казват клиентите:

- Генерален мениджър, Hewlett Packard

- Участник, Club Corp

- Мениджър, Kraft Foods

Ако сте в бизнес, който продава знанието и 
експертизата на хората в организацията, то 
стойността на Вашата компания се простира 
далеч отвъд финансовите измерители.
Вероятно, най-ценният Ви актив са Вашите 
служители, а това означава, че е необходимо да се 
справяте с изключителни предизвикателства: да 
привличате и задържате правилните хора в бързо 
променящи се индустрии; да извличате максимума 
от служителите и същевременно да оставате 
„предпочитан работодател”; да сте сигурни, че хората 
Ви ясно разбират и следват фирмената стратегия 
за растеж и помагат на компанията да привлича и 
задържа наистина рентабилни клиенти. 
В бизнес симулацията Celemi Tango™ участниците 
развиват необходимите умения да използват хората 
в екипа си като ресурс за постигане на конкурентно 
предимство и в резултат да изпълнят успешно 
стратегията на компанията.

В резултат от преживяването Celemi Tango™, Вашите 
служители ще бъдат готови да:
•	печелят конкурентно предимство, като задържат 

правилните служители и клиенти;
•	планират стратегически и обезпечават с персонал 

проекти, постигайки оптимално използване на 
наличния капацитет;

•	 контролират паричния поток и рентабилността 
с цел постигане на максимална гъвкавост и 
осигуряване на потенциал за растеж;

•	развиват ноу-хау ресурса в компанията, а не само 
компетенциите на служителите;

•	 задържат и развиват хората, вземайки предвид 
техните индивидуални цели и стратегическата 
визия на компанията.

IN YOUR HANDS Ltd. е официален представител на CELEMI за България.


