Bedrijven + overheid

Een greep uit de klanten die u voor gingen

Corporatiegame
»» Beheer een woningcorporatie.
»» Richt zich op bedrijfsvoering, externe factoren
en bewoners.
»» Uitstekende introductie in de wereld van de
woningcorporaties.

Wilt u betrokken en enthousiaste
deelnemers? Leren door doen! Zowel onze
op maat gemaakte als standaardsimulaties

Nieuwemedewerkersdagen

hebben bewezen aan deze verwachtingen

»» Nieuwe medewerkers leren uw bedrijf op
interactieve manier kennen.
»» Ruime mogelijkheid profilering bedrijfscultuur.
»» Creëren van ‘wij-gevoel’, wat leidt tot minder snelle roulatie personeel.

te voldoen. Creativiteit, flexibiliteit en onze
ervaringen bij diverse organisaties maken
Bedrijfssimulaties.nl tot een unieke partner.

Dataroom – due-diligencesimulatie
»» Levensechte simulatie: dataroom vol ordners
(niets digitaal).
»» Meeslepend onderzoek naar de vraag: ‘Is
the price right? ’.
»» Introduceer (potentiële) medewerkers in de
enerverende facetten van uw bedrijf.

Ondernemerschaps(t)imulatiedag
»» Stimuleer dochter- of franchiseondernemingen tot ondernemerschap.
»» Breng nieuwe producten en diensten onder
de aandacht.
»» Interactieve trainingtool op spraakmakend
evenement.

Contactgegevens
Bedrijfssimulaties.nl
Jan van Nassaustraat 113
2596 BS ’s-Gravenhage
070 3600 510
info@bedrijfssimulaties.nl
www.bedrijfssimulaties.nl

Verkozen tot de top
100 meest innovatieve
ondernemingen van
2008

Bedrijfssimulaties.nl is sinds 2001 uitgever van managementsimulaties voor het onderwijs, de commerciële en de publieke sector. Ons online frame maakt
het mogelijk relatief snel een op maat gemaakte
simulatie te kunnen ontwikkelen. Wij hebben inmiddels simulaties met onderwerpen als management,
ondernemen, zorg, beleggen, marketingcommunicatie,
internationale handel, woningcorporaties, touroperator en mvo. In de nabije toekomst staan dan ook
nog verschillende nieuwe simulaties in de planning.

Ons team

Onderwijs
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Prosim Advanced

Viral games (recruitment)

»» Behandelt alle facetten van bedrijfsvoering.
»» Bevat theorieën uit de praktijk, zoals swotanalyse, Porter-strategie en bcg -matrix.
»» Breed scala aan instelbare modules.

»» Een levensechte game met (bekende) sporters.
»» Het verzamelen van cv’s voor recruitmentafdelingen.
»» Organisatie finale-evenement.

Business Abroad Managementgame

Bedrijfssimulaties.nl bestaat uit een jong en creatief
team dat weet wat er speelt bij de nieuwe generatie
werknemers en studenten. Dit zult u merken vanaf het
eerste gesprek tot en met de daadwerkelijke uitvoering.

Onze managementsimulaties zijn
zeer geschikt om in te zetten in het
onderwijs. Enerzijds omdat studenten in een kort tijdsbestek ervaren
wat de praktische gevolgen zijn van
gemaakte beslissingen. Dit heeft als
voordeel dat studenten hun competenties versneld ontwikkelen. Anderzijds omdat in onze managementgames verschillende theoretische
modellen zijn verwerkt. Daarnaast
ontwikkelt Bedrijfssimulaties.nl in
samenwerking met de opleidingen
specifieke casussen die in de simulatie worden geïmplementeerd. Hierdoor is een directe koppeling met
vrijwel ieder collegevak mogelijk.
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Een aansprekende identiteit is van
doorslaggevend belang voor de
nieuwe generatie medewerkers.
Middels innovatieve trainings- en
recruitmentmethoden weten wij dit
keer op keer te realiseren
De mix van internet, simulaties,
assessmentgesprekken met acteurs,
presentaties, competities en aansprekende evenementen is wat
(potentiële) werknemers boeit.

Inhouse dagen (recruitment)

»» Inzicht in de complexiteit van internationale
handel.
»» Strategisch georiënteerde simulatie qua
(expansie)beslissingen.
»» Gebaseerd op het boek Internationale Bedrijfskunde (Ebbers & Jagersma, Pearson).

Marketingcommunicatiegame

»» Concurrerend handelen in uw producten.
»» Studenten maken interactief kennis met uw
bedrijf.
»» Zeer positieve manier van profilering.

Landelijke competities

»» Richt zich op alle facetten van marketingcommunicatie.
»» Ervaar de invloed van een goede marketingmix.
»» Gebaseerd op het boek Marketingcommunicatiestrategie (Floor & van Raaij, Noordhoff).

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
»» Uitdagende kennismaking met mvo.
»» Leer omgaan met de druk van interne en
externe stakeholders.
»» Mvo als onderscheidende strategie.

»» Naamsverbinding aan toonaangevende landelijke competities.
»» Moderne en vooruitstrevende uitstraling van
uw organisatie.
»» Intensief contact met uw doelgroep.

Online leeromgeving
»» Train uw medewerkers op een interactieve
manier.
»» Krachtig hulpmiddel waarin de dagelijkse
werkelijkheid aan bod komt.
»» Geef werknemers goede kans tot zelfontplooiing.

