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Водеща световна компания за обзавеждане използва бизнес симулациите на Celemi, за да  затвърди своите 
ценности и бизнес концепции сред служителите в магазините си. 

Ситуацията
Компанията е развила силна и устойчива бизнес концепция, която бива подобрявана ежедневно. Мениджмънтът 
осъзнава нуждата хората в компанията да постигнат по-добро и по-дълбоко познаване на концепцията като 
така подсили корпоративната си култура, но желае това да бъде постигнато чрез практически опит, вместо чрез 
традиционното лекционно информиране на хората или подтикване да учат сами от наръчници и книги. 

Компанията осъзнава, че за да се увеличи конкурентноспособността, освен постоянното разширение чрез 
откриване на нови магазини и наемане на много хора, от съществено значение е и непрекъснатото повишаване на 
способностите на служителите и поставянето на корпоративната култура на фокус. “Ние имахме силното желание 
да създадем програма, в рамките на която бихме могли да работим с нашите ценности като най-важна част“, 
споделя директор “Концептуален контрол“. И така, клиентът се спира на симулациите на Celemi, чиято основна цел 
е да повиши разбирането и да уеднакви начина, по който се правят нещата в рамките на компанията.

Решението
За да създаде желание и способност да се поддържа и развива концепцията, е важно да се създадат ценности, 
“оживяващи“ по определен начин за участниците в обученията. Програмата е създадена, използвайки различни, но 
допълващи се перспективи за бизнеса: концепция, култура и структура.

Петдневната програма съвместява няколко компонента, 
представляващи различен вид медия с различен формат. В 
семинарите на програмата участниците са разделени в отбори. 
Самите събития представляват предизвикателни симулации, които 
изискват действие. Това провокира интензивни дискусии, водещи 
до споделяне на идеи и знания, които дават на участниците 
усещане за това как да прилагат на практика новите ценности.

Използваните в семинарите материали предлагат “птичи поглед“ 
над глобалните активности на бизнеса. Участниците откриват критичните фактори за успех в цялостната концепция, 
упражняват способност да идентифицират и да се справят с трудни ситуации. Като цяло те учат какъв точно е 
начинът, по който се правят на практика нещата в компанията от гледна точка на ежедневните активности и 
решения.

“Програмата имаше голямо влияние върху нашата корпоративна култура“.
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