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Įvadas

Keturis verslo simuliacinius žaidimus sukūrė šeši partneriai iš Latvijos ir Lietuvos pasienio
regionų1 pagal projektą „Pasiruošęs verslui“, kurį bendrai finansavo Interreg V-A Latvija –
Lietuva Programa 2014-2020.
Žaidimai, apimantys visų partnerių patirtį, idėjas, praktinę patirtį, požiūrius ir suvokimą,
buvo sukurti naudojant integruotą metodą, kuris apima keletą elementų: a) neformaliojo
žaidimu grįsto mokymosi principus; b) pagrindinius verslo disciplinų principus; c) esamų
verslininkų patirtis; d) realius verslo atvejus. Sukurti žaidimai nagrinėjo didmeninės ir
mažmeninės prekybos, gamybos bei paslaugų klausimus.
Žaidimai daugiausia skirti studentams ir neseniai baigusiems verslo mokslus, jauniems
žmonėms, turintiems verslo idėjų ir / arba norintiems pradėti savo verslą, bei naujai
įsteigtų įmonių savininkams. Žaidimų tikslas yra paruošti jaunus žmones verslo pasauliui
ir sėkmingam veiklos įgyvendinimui, padedant jiems sustiprinti su verslu susijusias žinias
bei išsiugdyti svarbiausius universaliuosius įgūdžius, tokius kaip sisteminis mąstymas,
analitiniai įgūdžiai, strateginis mąstymas, problemų sprendimo įgūdžiai, kūrybiškumas ir
bendravimo įgūdžiai. Žaidimų formatas leidžia pažvelgti į verslumą iš skirtingų pusių, taip
suteikiant įvairiapusį supratimą apie tai.
Šios gairės yra orientuotos į švietimo įstaigas, mokymo centrus, regionų plėtros
centrus, verslo inkubatorius, verslo rėmimo organizacijas, jaunimo centrus ir visas kitas
suinteresuotas šalis, kurios nori pačios rengti žaidimus.

1

L
 atvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas,
Daugpilio universitetas, Visagino kūrybos namai, Ventspilio jaunimo taryba, viešoji įstaiga
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
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1. Bendras žaidimo aprašymas
Kiekvieną sukurtą verslo simuliacinį žaidimą sudaro
žemiau pateiktos sesijos:

Žaidimo trukmė yra 6-7 valandos, priklausomai nuo
komandų skaičiaus. Mažiausias žaidėjų skaičius yra 20
asmenų arba 4 komandos po 5 žaidėjus kiekvienoje.
Rekomenduojama apriboti maksimalų žaidėjų skaičių iki
36 (6 komandos po 6 žaidėjus kiekvienoje). Žaidėjai turi
turėti bent pagrindines žinias apie verslumą, sugebėjimą
dirbti komandoje, motyvaciją mokytis ir idėją pradėti
savo verslą. Nereikia jokios specialios įrangos, nes visas
reikalingas medžiagas pateikia organizatorius.

— Įvadinė sesija
• Komandų prisistatymai
— 1 sesija
• Pagrindinės informacijos analizė
• 1 trumpa žodinė užduotis
• 1 pagrindinė užduotis / Komandinio darbo metodas
— 2 sesija
• 2 trumpa žodinė užduotis
• 2 pagrindinė užduotis / Komandinio darbo metodas
— 3 sesija
• 3 trumpa žodinė užduotis
• 3 pagrindinė užduotis / Pasaulio kavinės (angl. World
Café) metodas
— Baigiamoji sesija
• Apibendrinimas, apdovanojimai

Kad būtų galima vesti žaidimą, reikia šių asmenų:
moderatoriaus, moderatoriaus padėjėjų, vertinimo
komisijos narių ir organizatoriaus, kuris būtų
atsakingas už administracines užduotis. Taip pat labai
rekomenduojama pakviesti išorės ekspertus, turinčius
išsamių žinių įvairiais su verslumu susijusiais aspektais.
Daugiau informacijos apie žaidimo dalyvių funkcijas
rasite žemiau esančiame skyriuje.

2. Žaidimo dalyviai ir jų funkcijos
Žaidėjai ir komandos
Siekiant užtikrinti nuomonių ir požiūrių įvairovę bei
paversti žaidimą įdomiu, žaidime turėtų dalyvauti nuo 20
iki 36 žaidėjų. Žaidėjai yra suskirstyti į 4-6 komandas po
5–6 asmenis kiekvienoje. Komandų sudėtis nustatoma
prieš žaidimo pradžią burtų keliu. Visi žaidėjai gauna
ženkliukus su savo komandos numeriu. Tada kiekviena
komanda susėda prie atskirų stalų.

Jei reikia, komandos vadovai užtikrina bendravimą su
moderatoriumi / jo ar jos padėjėjais, ekspertu, žaidimo
organizatoriumi ir vertinimo komisijos pirmininku.
Moderatorius ir jo / jos padėjėjai
Moderatorius turėtų turėti viešojo kalbėjimo patirties,
sugebėti pritraukti ir išlaikyti auditorijos dėmesį bei
išmanyti verslo procesus. Jo / jos padėjėjai turėtų
turėti stiprius bendravimo įgūdžius ir supratimą apie
verslą. Moderatorius ir jo / jos padėjėjai (pageidautina
2 asmenys) veda žaidimą: žaidėjams paaiškina jo eigą,
taisykles ir užduotis, derina žaidimo eigą, kontroliuoja
tvarkaraštį, sprendžia ginčus ir dalyvauja diskusijose
apie komandų prezentacijas ir rezultatus.

Komandų vadovai
Kiekviena komanda turi turėti vadovą. Iš pradžių vadovai
skiriami savanoriškai. Jei niekas nenori tapti komandos
vadovu, taikomas burtų traukimo metodas. Ta pati
procedūra atliekama, jei keli komandos nariai nori tapti
jos vadovu. Kiekvienas komandos vadovas gauna
papildomą ženklelį.

Išorės ekspertai
Išorės ekspertai yra patyrę verslininkai, universitetų
atstovai ar žmonės, sėkmingai vadovaujantys neseniai
įkurtoms įmonėms. Ekspertai vaikšto nuo vieno stalo
prie kito ir trumpai dalyvauja komandų diskusijose
apie verslo situacijas. Jie taip pat dalyvauja bendroje
diskusijoje apie komandų pristatymus ir gali išsakyti
savo nuomonę vertinimo komisijai tiek apibendrinant
rezultatus, tiek įvertinant atskirus žaidimo dalyvius
(pavyzdžiui, prizas aktyviausiam žaidėjui).

Komandos vadovas organizuoja diskusijas apie užduotis
bei komandos prezentacijos paruošimą. Tada jis arba ji
auditorijai pateikia žodinį pristatymą arba, alternatyviai,
gali pavesti tai padaryti bet kuriam kitam komandos
nariui. Komandos vadovas 3 sesijos metu atlieka
„šeimininko“ vaidmenį, naudodamas „Pasaulio kavinės“
metodą (žr. šio dokumento skyrių „Žaidimo eiga“) ir
parengia pristatymą.
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Vertinimo komisija
Vertinimo komisiją sudaro 3–5 nariai, jai vadovauja
pirmininkas. Kiekvienos darbo sesijos (1 – 3) pabaigoje
komisija vertina trumpų žodinių užduočių ir užduočių
/ pristatymų sprendimus bei skiria taškus pagal
pateiktą skalę, naudodami specialias vertinimo formas.
Pasibaigus žaidimui, vertinimo komisija sudeda
rezultatus ir kartu su organizatoriumi apdovanoja
nugalėtojus.

Organizatorius
Organizatorius atsakingas už pagalbines funkcijas:
vietos parinkimą, burtų traukimo procedūrą, vertinimo
formų ir dalomosios medžiagos paruošimą, išdalijimą ir
surinkimą, įrangos prezentacijoms parūpinimą, kavos ir
priešpiečių pertraukėlių organizavimą, prizų paruošimą
ir kt.

3. Verslo simuliacinių žaidimų rengimas
Organizatorius atsakingas už šias užduotis:
• Tinkamos vietos pasirinkimas ir rezervavimas;
• Stalų išdėstymas 4-6 komandoms, kurias sudaro 5-6
žaidėjai;
• Stalo paruošimas 3-5 narių vertinimo komisijai;
• Techninės įrangos (nešiojamųjų kompiuterių, ekranų,
lazerinių žymeklių ir kt.) paruošimas;
• Įvairių medžiagų (popieriaus, lapelių užrašams, rašiklių,
žymeklių, ženkliukų, komandos numeriukų stalams,
numerių ir maišelio burtų traukimui) paruošimas;
• Dalyvių sąrašo sudarymas;
• Žaidimo dalomosios medžiagos atspausdinimas
žaidėjams:
— po 1 tvarkaraštį kiekvienam stalui (1 priedas)
— pagrindinę informaciją apie įmonę (2 – 5
priedai, dalis Pagrindinė informacija apie įmonę)
kiekvienam žaidėjui
— užduotis (2 – 5 priedai, dalis Užduotys,
kiekviena ant atskiro lapo) kiekvienam žaidėjui
• Žaidimo vertinimo formų spausdinimas (7 priedas, po 1
kiekvienam žaidėjui)
• Vertinimo formų spausdinimas kiekvienam komisijos
nariui (6 priedas);
• 2 kavos pertraukėles ir priešpiečiai;
• Prizai.

pradėti likus bent mėnesiui iki renginio dienos.
Pakankamam dalyvių sąrašui sudaryti naudojami įvairūs
reklamos ir komunikacijos kanalai, tokie kaip:
•S
 ocialinė žiniasklaida: „Facebook“ puslapis,
organizatorių tinklalapis, „Facebook“ renginys su
nuoroda registracijai;
• Tiesioginiai el. laiškai švietimo įstaigoms, mokymo
centrams, verslo inkubatoriams, verslo plėtros ir
paramos organizacijoms, darbo biržoms ir kt.;
• Naujienlaiškiai;
• Informacijos apie seminarą platinimas renginių, kuriuos
rengia organizatoriai ar jų socialiniai partneriai, metu.

Verslo simuliacinių žaidimų tvarkaraščio juodraštis
pateiktas 1 priede. Organizatorius gali koreguoti
dokumentą, atsižvelgdamas į planuojamą dalyvių
skaičių, žaidimo pradžios laiką ir jo vedimo sąlygas.

Darbas su išorės ekspertais
Organizatorius atsakingas už 2 išorinių ekspertų
pritraukimą į žaidimą. Organizatorius paaiškina žaidimo
esmę, jo vedimo procesą ir ekspertų vaidmenį bei
atsako į iškilusius klausimus ir, jei reikia, pateikia
rekomendacijas.

Informacijos pakete turėtų būti trumpas žaidimo
aprašymas, kvietimas dalyvauti jame, pranešimas
apie naudą, kurią žaidėjai gaus, dalyvavimo renginyje
sąlygos bei reikalavimai potencialiems dalyviams
(susidomėjimas verslumu, verslo idėjos ir kt.).
Informacijoje taip pat turėtų būti nurodytas el. pašto
adresas, kuriuo žmonės galėtų siųsti savo klausimus ir /
arba paraiškas dalyvavimui.
Dalyvius galima registruoti el. paštu, „Facebook“ ar
telefonu. Taip pat atminkite, kad neatvykusių asmenų
skaičius gali būti maždaug 10%.

Žaidimo pristatymo rengimas
Kad žaidimas būtų suprantamesnis ir patrauklesnis
jo dalyviams, renginio organizatorius parengia jo
pristatymą. Žaidimo vedimas pagrįstas šiuo pristatymu
(žr. 6 skyrių). Pristatymo pavyzdys, remiantis sukurtu
Gamybai skirtu žaidimu, yra pateiktas 8 priede.

Darbas su moderatoriumi ir padėjėjais bei vertinimo
komisija
Organizatorius iš anksto prieš žaidimą instruktuoja
moderatorių, jo / jos padėjėjus ir vertinimo komisijos
pirmininką dėl žaidimo eigos ir jų vaidmens jame.
Organizatorius supažindina vertinimo komisiją su
vertinimo formomis ir aptaria jų užpildymo principus.

Žaidėjų pritraukimas
Seminarų organizatorius dalyvių pritraukimą turėtų
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4. Žaidimo eiga
Kiekvieną žaidimą sudaro įvadinis etapas, trys darbo
sesijos ir baigiamoji sesija pagal sudarytą tvarkaraštį.
Taip pat numatytos pertraukos.

Komandos turi 10 minučių išanalizuoti pagrindinę
informaciją ir užduoti klausimus moderatoriui, jo /
jos padėjėjams ir / arba ekspertui.

Registracijos etapas
Žaidimo dalyviai atvyksta, užsiregistruoja parengtame
sąraše, gauna vardo ženklelį ir komandos numerį
(išsitraukdami).

Po to, komandos gauna 1 užduotį su iššūkio, su
kuriuo šiuo metu susiduria verslas, aprašymu ir
4-5 jo sprendimo būdais, t.y. 4-5 galimus tolesnius
verslo plėtros variantus (žr. 2 - 5 priedus, susijusius 1
užduotimi). Užduotis sprendžiama komandinio darbo
metodu, tai reiškia, kad visi nariai įtraukiami į diskusiją,
kuriai padeda komandos vadovai.

Dalyviai susėda prie konkrečių stalų su jų komandos
numeriu, stalai išdėstyti pagal Klasterio schemą. Žaidėjai
išsirenka komandos vadovą.

Žaidimo dalyviai aptaria visus galimus įmonės žingsnius
ir pasiūlo sprendimą, pasirinkdami vieną ar kelis
atsakymo variantus, remdamiesi nuodugnia komandos
diskusija. Komandos taip pat kviečiamos pateikti savo
sprendimus. Diskusijos metu kiekviena komanda
paruošia pristatymą ant didelių popieriaus lapų ir
pristato auditorijai. Komandos vadovai rezultatus gali
pristatyti patys arba pasitelkti ir kitus komandos narius.
Pristatymai turėtų būti paruošti popieriniu formatu
ir pateikti moderatoriui, kad žaidėjai vienas nuo kito
nekopijuotų pristatymo dalių.

Įvadinė sesija
Šios sesijos metu moderatorius paprašo žaidėjų
sugalvoti komandos pavadinimą ir šūkį bei paruošti
įdomų ir galimai linksmą komandos narių pristatymą.
Šios užduoties tikslas yra „pralaužti ledus“ tarp dalyvių ir
padėti jiems susipažinti.
Įvadinės sesijos trukmė yra 25 minutės:
7 minutės komandiniam darbui ir po 3 minutes
kiekvienos komandos prisistatymui.
1 sesija
1 sesijos pradžioje moderatorius žaidėjams pateikia
vieną trumpą žodinę užduotį (Nr. 1) (žr. 2–5 priedus,
dalis „1 trumpas žodinis uždavinys“). Užduotį sudaro
2–6 teksto eilutės, apibūdinančios neįprastą situaciją
atitinkamame versle, ir klausimą „Ką darytumėte
Jūs?“. Kadangi užduotis yra gana lengva ir jai išspręsti
neprireiks labai daug laiko, jos tikslas yra sukurti
draugišką ir atvirą atmosferą žaidimo metu bei priminti
žaidėjams apie būtinybę mąstyti logiškai ir pasitelkti
kūrybiškumą. Komandos vadovai atsakymus pateikia
žodžiu.

Po visų pristatymų ekspertai komentuoja pateiktus
sprendimus, visi žaidėjai įsitraukia į laisvo ir atviro
pobūdžio diskusiją apie pristatymus, vertinimo komisija
apibendrina ir paskelbia sesijos rezultatus.
Šios užduoties įvykdymui skiriama 50 minučių:
25 minutės komandų diskusijoms ir po 4 minutes
kiekvienos komandos pristatymams. Ekspertų
komentarai ir bendra diskusija: 15 minučių.
Bendra sesijos trukmė: 1 val. 25 min.
2 sesija
2 sesijos forma tokia pati, kaip ir 1 sesijos, išskyrus
pagrindinę informaciją, kuri pateikiama tik vieną
kartą žaidimo metu ir susijusi su visomis tolesnėmis
užduotimis. 2 trumpą žodinę užduotį rasite 2–5
prieduose (konkretus žaidimas). 2 užduotį žr. 2–5
prieduose, konkretus žaidimas).

Šios užduoties įvykdymui skiriama 10 minučių:
3 minutės komandų diskusijoms ir po 1 minutę
komandos vadovams pateikti atsakymus.
Tuomet komandos gauna pagrindinę informaciją apie
verslą, kurį jos analizuos žaidimo metu (žr. 2–5 priedus,
dalis „Pagrindinė informacija apie įmonę konkrečiam
žaidimui“). Dokumentas apima tokias temas kaip
aplinka, kurioje veikia įmonė, siūlomi produktai ar
paslaugos, komanda ir jų atsakomybė, verslo modelis,
klientai ir partneriai, finansai. Labai svarbu nepamiršti,
kad informacija turėtų atitikti tikslinių grupių atstovų
– jaunų žmonių, kurie turėtų atrasti panašumų tarp
savęs ir apibūdinto verslo – interesus ir gebėjimus.
Skaičiai turi būti realūs Latvijos ir Lietuvos pasienio
regionams.

Trumpai žodinei užduočiai skiriama 10 minučių:
3 minutės komandų diskusijoms ir po 1 minutę
kiekvienos komandos vadovui pateikti atsakymus.
2 užduoties įvykdymui skiriama 50 minučių: 25
minutės komandų diskusijoms ir po 4 minutes
kiekvienos komandos pristatymams. Ekspertų
komentarai ir bendra diskusija: 15 minučių.
Bendra sesijos trukmė: 1 val. 15 min.
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Trumpai žodinei užduočiai skiriama 10 minučių:
3 minutės komandų diskusijoms ir po 1
minutę kiekvienos komandos vadovui pateikti
atsakymus. 3 užduoties įvykdymui skiriama 1
valanda ir 10 minučių: 24 minutės 6 diskusijoms
su kavinių šeimininkais, 10 minučių pristatymų
rengimui ir po 4 minutes kiekvienos komandos
pristatymams. Ekspertų komentarai ir bendra
diskusija: 10 minučių.

3 sesija
3 sesija pradedama 3 trumpa žodine užduotimi (žr.
2 — 5 priedus, konkretus žaidimas). Vėliau pateikiama 3
užduotis, kuri turėtų būti išspręsta naudojant „Pasaulio
kavinės“ metodą (žr. 2–5 priedus, konkretus žaidimas,
3 užduotis). Šio metodo esmė yra tokia: kiekvienas iš
šešių stalų gauna po temą diskusijai / problemą, kurią
reikia išspręsti. Komandų vadovai automatiškai gauna
„kavinės šeimininkų“ vaidmenį ir visą sesiją lieka prie to
paties stalo. Kiti žaidėjai vaikšto nuo vieno stalo prie kito
kiekvieno etapo, kuris trunka keturias minutes, metu.
Kai grupė susėda prie naujo stalo, kavinės šeimininkas
pirmiausia papasakoja, kas buvo aptarta su ankstesne
grupe, kokios idėjos buvo sugeneruotos ir kokie buvo
priimti sprendimai. Tada pratęsiama diskusija. Po šešių
tokių etapų komandos grįžta prie savo pradinių stalų ir
kartu su komandos vadovais rengia pristatymus.

Bendra sesijos trukmė: 1 val. 20 min.
Žaidimo rezultatų apibendrinimas ir apdovanojimai
Sumuojant rezultatus, vertinimo komisija atsižvelgia
į tokius veiksnius, kaip gebėjimas priimti efektyvius
sprendimus komandoje, loginis mąstymas, verslo
procesų pagrindų supratimas, strateginė verslo
situacijų vizija ir tolimesnė jų plėtra, visų komandos
narių dalyvavimas žaidimų procese, bendravimas,
kūrybiškumas, pristatymų naujumas ir originalumas.
Buvo sukurta ši užduočių įvertinimo skalė:

Toks metodas leidžia pasinaudoti kitų idėjomis ir
generuoti įvairesnius sprendimus.
Po visų pristatymų auditorijai, ekspertas komentuoja
pateiktus sprendimus, visi žaidėjai įsitraukia į laisvo ir
atviro pobūdžio diskusiją apie pristatymus, vertinimo
komisija apibendrina ir paskelbia sesijos rezultatus

Trumpos žodinės užduotys:
• Kūrybingumas – daugiausiai 3 taškai;
• Loginis mąstymas – daugiausiai 3 taškai;
• Situacijos suvokimas – daugiausiai 2 taškai.
Vertinimo kriterijų aprašymas pateiktas šioje lentelėje:

VERTINIMO
KRITERIJUS
Kūrybingumas

BALAS
1

2

3

Silpnas
kūrybingumas

Buvo kelios
kūrybiškos idėjos

Labai
kūrybingas požiūris
Puikus

Loginis mąstymas

Silpnas

Vidutinis

Situacijos suvokimas

Silpnas suvokimas

Geras suvokimas

Ilgosios užduotys:
• Strateginis mąstymas – daugiausiai 5 taškai;
• Galimų verslo scenarijų vizija – daugiausiai 5 taškai;
• Bendravimo įgūdžiai – daugiausiai 5 taškai;
• Pristatymo kūrybiškumas ir naujumas – daugiausiai 5
taškai.

mąstymo kryptį. Žaidėjai gali laisvai keisti ar sujungti
kelias kryptis arba sugalvoti savo. Komandos turi
pateikti svarių argumentų, kad pagrįstų savo unikalų
atsakymą ir sudarytų gerai apgalvotą veiksmų planą.
Toks požiūris leidžia įvertinti kūrybiškumą nurodytomis
kryptimis arba iš jų.

Nepaisant to, kad ilgosios užduotys turi 3-4 iš anksto
apibrėžtus atsakymo variantus, jie tik nustato tolesnio

Vertinimo kriterijų aprašymas pateiktas šioje lentelėje:
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VERTINIMO
KRITERIJUS

BALAS
1

2

3

4

5

Silpnas

Patenkinamas,
bet reikia
tobulinimo

Geras

Labai geras

Puikus

Galimų verslo scenarijų
vizija

Silpna verslo
plėtojimo
scenarijų vizija

Yra preliminari
vizija, tačiau ne
visi numatyti
scenarijai
yra pagrįsti
įrodymais

Geri gebėjimai
apibrėžti
verslo plėtros
scenarijus,
tačiau trūksta
žinių apie
verslumą

Geri gebėjimai
apibrėžti
verslo plėtros
scenarijus ir
pagrįsti juos
įrodymais

Puikūs
gebėjimai
numatyti
kelis verslo
scenarijus

Bendravimo įgūdžiai

Silpni

Patenkinami,
bet reikia
tobulinimo

Geri

Labai geri

Puikūs

Kelios naujos
kūrybiškos
idėjos

Kelios
kūrybiškos ir
naujos idėjos,
tačiau ne visos
realistiškos

Kelios
kūrybiškos,
naujos ir
realistiškos
idėjos

Labai
kūrybingas
ir inovatyvus
požiūris

Strateginis mąstymas

Nėra arba
Pristatymo kūrybiškumas ir
labai silpnas
naujumas
kūrybiškumas ir
naujumas

Kiekvienos sesijos pradžioje vertinimo komisijos
nariai gauna vertinimo formas, jas užpildo ir perduoda
komisijos pirmininkui, kuris sudeda bendrus sesijos
rezultatus ir paskelbia juos auditorijai. Žaidimo pabaigoje
pirmininkas apskaičiuoja bendrus viso žaidimo
rezultatus ir kartu su organizatoriumi apdovanoja
nugalėtojus. Komisijos vertinimo formos ir santraukos
formos pateiktos 6 priede.

Geriausias komandos vadovas apdovanojamas atskirai.
Vertinimo komisija išrenka laimėtoją remdamasi šiais
kriterijais: gebėjimu organizuoti efektyvų ir produktyvų
bendravimą ir diskusijas komandoje, paruoštų
pranešimų lygiu, „kavinės šeimininko“ vaidmens atlikimu
3 sesijos metu.
Žaidėjų žaidimo įvertinimas
Visiems žaidėjams pateikiama vertinimo forma, kad
žaidimui pasibaigus jie galėtų jį įvertinti; be to, gali
būti surengtas nedidelis atviro pobūdžio žaidimo
rezultatų aptarimas. Žaidimo vertinimo forma
pateikta 7 priede.

Be to, kad apdovanojamos komandos, kurios užėmė
1–3 vietas, papildomi prizai paruošiami ir aktyviausiam
dalyviui, drąsiausiam žaidėjui ir originaliausiam
sprendimui.

5. Verslo simuliacinių žaidimų turinys
Verslo simuliacinių žaidimų turinį sudaro šie dokumentai:
pagrindinė informacija apie įmonę analizei, 3 užduotys
apie įmonės verslą ir 3 trumpos žodinės užduotys apie
verslą apskritai.
Mažmeninei prekybai skirto verslo simuliacinio žaidimo
turinys pateiktas 2 priede.
Didmeninei prekybai skirto verslo simuliacinio žaidimo
turinys pateiktas 3 priede.
Gamybai skirto verslo simuliacinio žaidimo turinys
pateiktas 4 priede.
Paslaugų tematikai skirto verslo simuliacinio žaidimo
turinys pateiktas 5 priede.
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6. Žaidimo vedimas
Žaidimas vedamas pagal pristatymą. Pilno Gamybai
skirto verslo simuliacinio žaidimo vedimo pristatymo
pavyzdys patiektas 8 priede.

(5)
•3
 savininkai: Inga, Arturs ir Raimonds
• Atsakomybės:
Inga – Generalinė direktorė, idėjų iliustracijoms ir
tekstams generavimas, informacijos apdorojimas,
tekstų rengimas
Arturs – dizainas, pateikimas, iliustracijų, nuotraukų
kūrimas
Raimonds – darbas su pardavimų konsultantu (Ivars)
Ivars – bendravimas su esamais klientais ir naujų
klientų pritraukimas

(1)
Žaidimo dalyviai:
• 6 žaidėjų komandos / vadovai
• Moderatorius ir 2 padėjėjai
• Ekspertas
• Organizatorius
• Vertinimo komisija
(2)
Komandų pristatymai:
• Komandos pavadinimas
• Komandos šūkis
• Komandos narių pristatymai
•7
 minutės komandiniam darbui
po 3 minutes kiekvienos komandos pristatymui

(6)
Verslo modelis:
•B
 endro žaidimo turinio kūrimas
•Ž
 aidimo turinio rengimas
•K
 ortelių ir dėžučių dizaino kūrimas
•K
 ortelių ir dėžučių spausdinimas ir jų surinkimas
•P
 rekių iš spaustuvės į įmonės sandėlį pristatymas
•Ž
 aidimų pristatymas klientams

(3)
Kriterijai
• Komisijos vertinimai
• Trumpos žodinės užduotys:
• Kūrybingumas – daugiausiai 3 taškai
• Loginis mąstymas – daugiausiai 3 taškai
• Situacijos suvokimas – daugiausiai 2 taškai
• Verslo situacijos:
• Strateginis mąstymas – daugiausiai 5 taškai
• Galimų verslo scenarijų vizija – daugiausiai 5 taškai
• Bendravimo įgūdžiai – daugiausiai 5 taškai
• Pristatymo kūrybiškumas ir naujumas – daugiausiai
5 taškai

(7)
Klientai:
•L
 atvijos knygynai
•S
 talo žaidimų parduotuvės
• Vaikų žaislų parduotuvės
•S
 uvenyrų parduotuvės
•P
 rekybos centrai
• Verslo klientai
(8)
Komandų pristatymai
• po 4 minutes kiekvienai komandai
• Bendra diskusija

(4)
• Trumpa žodinė užduotis: Klausimas → 3 minutės
diskusijai → 1 minutė atsakymo pateikimui (kiekvienai
komandai)
• Įmonės ir jos aplinkos pristatymas (10 min.)
• 1 užduotis: Komandinio darbo metodas
• apibūdinimas ir galimi atsakymai → diskusijos ir
pristatymų ant popieriaus lapų rengimas (25 min.) →
pristatymai (4 min. kiekvienai komandai) → bendra
diskusija (10 min.) → vertinimo komisija (5 min.)

(9)
• Vertinimo komisijos sprendimas
(10)
• Apibendrinimas ir apdovanojimai
•D
 ėkojame už dalyvavimą!
•P
 rašome užpildyti vertinimo formas
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6. Atsiliepimai
Projekto įgyvendinimo metu Jelgavoje (Latvija) buvo
vedamas bandomasis mažmeninei prekybai skirtas
žaidimas, tada kiekvienas iš sukurtų žaidimų buvo
žaidžiamas du kartus: vieną kartą Lietuvoje ir vieną kartą
Latvijoje.
Visi žaidimai buvo vedami aukštu organizaciniu ir
profesiniu lygiu, kurį pastebėjo projekto partneriai per
trumpas diskusijas pasibaigus renginiams. Rengiant ir
vykdant vėlesnius verslo simuliacinius žaidimus buvo
atsižvelgta į kiekvieną pastabą. Tam tikra problema,
su kuria komandos susidūrė diskusijų metu, buvo
nepakankamos pavienių dalyvių anglų kalbos žinios.
Tuo tarpu žaidimų moderatoriai, padėjėjai ir pakviesti
ekspertai bandė padėti žaidėjų bendravimui.

Po kiekvieno žaidimo organizatoriai išdalino vertinimo
formas ir paruošė atitinkamas ataskaitas. Beveik visi
renginio dalyviai užpildė formas ir išsakė savo nuomonę
atsakydami tiek į atviro tipo klausimus, tiek į klausimus,
į kuriuos atsakymus galima pasirinkti iš kelių variantų.
Parengtos ataskaitos parodė, kad žaidimų dalyviai
itin gerai įvertino tiek patį renginį, tiek individualius jo
elementus.
Daugelis dalyvių pasakojo, kaip jiems buvo svarbu
dalyvauti žaidime, kad jie išbandė savo verslo
idėjas realybėje / jomis tiki, atrado naujų draugų ir
bendraminčių.
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1 PRIEDAS
VERSLO SIMULIACINIS ŽAIDIMAS
vardas

Tvarkaraštis
DATA:
VIETA:

09.30 – 10.00

Registracija, komandų formavimas, komandos vadovų išrinkimas
Vaišinimasis kava

10.00 – 10.10

Renginio atidarymas ir supažindinimas su žaidimu

10.10 – 10.35

Įvadinė sesija
Komandų prisistatymai

10.35 – 12.00

1 sesija
1 trumpa žodinė užduotis (10 min.)
Pagrindinė informacija apie verslą (10 min.)
1 užduotis: diskusijos ir pristatymai
(Komandinio darbo metodas, 1 val. 5 min.)

12.00 – 12.20

Kavos pertraukėlė

12.20 – 13.35

2 sesija
2 trumpa žodinė užduotis (10 min.)
2 užduotis: diskusijos ir pristatymai
(Komandinio darbo metodas, 1 val. 5 min.)

13.35 – 14.30

Priešpiečiai

14.30 – 15.50

3 sesija
3 trumpa žodinė užduotis (10 min.)
3 užduotis: diskusijos ir pristatymai
(„Pasaulio kavinės“ metodas, 1 val. 10 min.)

15.50 – 16.10

Baigiamoji sesija
Apibendrinimas, apdovanojimai

16.10 – 16.20

Žaidimo įvertinimas
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2 PRIEDAS
MAŽMENINEI PREKYBAI SKIRTAS VERSLO SIMULIACINIS ŽAIDIMAS:
1 dalis. PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Stella
N mieste prieš 3 metus buvo įkurta nedidelė įmonė
„Stella“. Šiuo metu „Stella“ yra registruota PVM
mokėtoju (21% tarifas tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje).
N mieste gyvena apie 100 000 gyventojų, iš jų 46%
yra vyrai, 54% moterys. Vidutinis gyventojų amžius yra
38–40 metų.
Vidutinės gyventojų pajamos yra 10% didesnės nei
vidutinės pajamos šalies miestuose dėl to, kad mieste
įsikūrusios kelios didelės pirmaujančių ekonomikos šakų
įmonės.
Miesto centre yra tradicinės parduotuvių gatvės,
tačiau dabar pagrindinis mažmeninės prekybos verslas
perkeltas į prekybos centrus.
Įmonė „Stella“ atidarė arbatos ir kavos krautuvėlę
viename iš miesto centrinių prekybos centrų.
Prekybos centre yra didelė garsaus tinklo universalinė
parduotuvė, taip pat nemažai bendro pobūdžio
parduotuvių, paslaugų įmonių ir pramogų zonų.

Originalios arbatos (be priedų) kaina yra 6,00 - 7,00 EUR
/ 100 gr, arbata su priedais - 4,50 - 5,80 EUR / 100 gr.
100 g kavos pupelių kaina yra 3,50 - 4,00 EUR. Be to,
parduotuvėje galima rasti arbatos puodelių, virdulių bei
aksesuarų arbatos gėrimo ritualams.

Krautuvėlė dirba 12 valandų per dieną, 7 dienas per
savaitę.

Prekybos centre įmonė neturi tiesioginių konkurentų,
tradicinėse universalinėse parduotuvėse parduodama
vidutinės kokybės fasuota arbata ir kava. Tiesioginiai
„Stella“ konkurentai įsikūrę dar dviejuose prekybos
centruose, tačiau jų siūlomas gaminių asortimentas yra
daug mažesnis, o aptarnavimas nėra toks orientuotas į
klientą

Verslas vystosi sėkmingai, įmonėje dirba 6 žmonės:
direktorius (įskaitant buhalterio funkcijas), rinkodaros
specialistas, 4 parduotuvės konsultantai. Vadovybė
pabrėžia šiuos aspektus: motyvuotus darbuotojus,
puikią vietą prekybos centre, kokybišką produktą už
tinkamą kainą ir aukštą aptarnavimo lygį.
Parduotuvės plotas yra 40 m2, įskaitant nedidelį biurą ir
sandėlį, nuoma yra 30 EUR / m2. Į nuomą taip pat įeina
parduotuvės komunaliniai mokesčiai, apsaugos tarnyba
ir internetas.

Vidutinė pardavimo kvito suma yra 11 EUR, vidutiniškai
parduotuvėje atliekami 4 pardavimai per valandą.
Grynojo pelno procentas yra 63,6%.
Parduotuvės baldai ir reikmenys buvo užsakyti iš
vietinio gamintojo už 15 000 EUR pasiėmus paskolą iš
banko.

Pagrindinės parduotuvės prekės yra aukštos kokybės
sveriama palaidų arbatžolių arbata ir kava, taip pat iš
anksto supakuota pirmaujančių prekės ženklų arbata ir
kava, kurių nerasite įprastiniuose prekybos centruose.
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Pirminiai prekių pirkimai ir užsakymai iš tiekėjų buvo
atliekami naudojant iš verslo savininko giminaičių gautas
lėšas (be palūkanų). Šiuo metu skola yra grąžinta, o
veikianti įmonė turi reguliarų grynųjų pinigų srautą
užmegzdama tvirtus finansinius ryšius su prekių
tiekėjais.

Išlaidos

Įmonės vidutinės mėnesinės išlaidos pateiktos šioje
lentelėje (praėjusiais veiklos metais, be PVM):

Darbo užmokesčiai su mokesčiais

4200.00

Nuoma

1200.00

Susisiekimo išlaidos

60.00

Pardavimo sąnaudos

250.00

Administracinės išlaidos

100.00

Reklamos išlaidos

400.00

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

250.00

Kitos išlaidos

100.00

Paskolos palūkanos
Iš viso išlaidų

2 dalis. TRUMPOS ŽODINĖS UŽDUOTYS
1 trumpa žodinė užduotis
Esate nedidelės apatinio trikotažo parduotuvės,
esančios vienoje pagrindinių miesto gatvių, savininkas.
Ryte atėję į parduotuvę pamatote, kad langas į gatvės
pusę yra išdaužtas.
Kokie Jūsų veiksmai?
2 trumpa žodinė užduotis
Esate nedidelės parduotuvės, esančios dideliame
prekybos centre, direktorius.
Stovite autobusų stotelėje ir laukiate autobuso, kuris
nuveš Jus į darbą. Jūs beveik vėluojate. Pravažiuojantis
motociklininkas iš rankų pagriebia rankinę ir dingsta.
Rankinėje turėjote piniginę, telefoną ir parduotuvės raktus.
Ką darysite visų pirmiausia?
3 trumpa žodinė užduotis
Prieš atidarant parduotuvę ateina rinkodaros bendrovės
atstovai ir ant langų kabina reklaminę medžiagą su
klaidinga informacija, kuri neatitinka parduotuvės
darbuotojams nurodytos akcijos turinio.
Kokie bus parduotuvės vadovybės veiksmai?
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3 dalis. UŽDUOTYS
1 užduotis
Gruodžio pradžioje du „Stella“ pardavimų konsultantai
pranešė apie savo ketinimą atsistatydinti po 2 savaičių.
Kokie Jūsų veiksmai šiuo atveju?

•P
 asiūlyti jiems premiją, kuri būtų lygi jų atlyginimui, jei
jie liks dirbti iki gruodžio mėnesio pabaigos;
•S
 udaryti visų kitų parduotuvės darbuotojų
intensyvesnio darbo grafiką „karštuoju“ sezonu, taip
pat pakviesti dirbti moksleivius (be atsakomybės);
•K
 reiptis į užsakomųjų paslaugų įmones skubioms
naujų parduotuvės konsultantų paieškoms;
• Jūsų pasiūlymai.

• Parengti pasiūlymą nuo naujųjų metų padidinti šių
dviejų pardavėjų atlyginimus 20 proc. ir aptarti su jais
galimybę toliau dirbti;
2 užduotis
Likus dviem mėnesiams iki patalpų nuomos sutarties
pabaigos, įmonė „Stella“ iš prekybos centro vadovybės
gavo pranešimą, kad smarkiai išaugs nuomos kaina (100
EUR / m2, nebe 30 EUR / m2). Kaip tokiu atveju valdyti
įmonę, kuri trejus metus sėkmingai plėtoja savo verslą
prekybos centre:

•P
 asilikti prekybos centre, atsižvelgiant į naują nuomos
kainą, tačiau padidinti prekių kainą, kad būtų galima
išlaikyti parduotuvės pelningumo rodiklius.
•P
 radėti ieškotis kitos vietos, kad iš prekybos centro
perkeltumėte parduotuvę ten, paruošdami reikiamų
charakteristikų sąrašą.
•U
 ždaryti parduotuvę ir perkelti veiklą į internetinę
parduotuvę.
• Jūsų pasiūlymai.

• Paruošti argumentus ir derėtis su prekybos centro
vadovybe dėl geriausios nuomos kainos;
3 užduotis
„Stella“ parduotuvės apyvarta, palyginti su ankstesniais
metais, smarkiai sumažėjo. Kokius sprendimus siūlote?

suorganizuoti vasaros klubą knygų skaitytojams ir pan.)
4 stalas: Ženkliai išplėsti siūlomų (papildomų) prekių
asortimentą, į jį įtraukti dovanų rinkinius
5 stalas: Parduotuvėje atidaryti nedidelę kavinę
6 stalas: Peržiūrėti kainų politiką (kainų padidėjimas,
produktų kategorijos keitimas, individualių prekių kainų
keitimas – principas?)

1 stalas: Išanalizuoti konkurentus bei rinką bendrai
2 stalas: Vykdyti reklaminę kampaniją
3 stalas: Apsvarstyti sezoniškumo problemą ir pasiūlyti
priemonių, kaip padidinti pelną „ramiuoju“ laikotarpiu
(sezoninės prekės parduotuvės asortimente, sumažinti
pardavimų konsultantų darbo valandas, parduotuvėje
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3 PRIEDAS
DIDMENINEI PREKYBAI SKIRTAS VERSLO SIMULIACINIS ŽAIDIMAS

1 dalis. PAGRINDINĖ INFORMACIJA
BLOOM
Anna ir Edgars paskutiniaisiais metais studijavo
ekonomiką universitete. Kasdien jie intensyviai
rašydavo savo baigiamuosius darbus ir internete ieškojo
darbo pasiūlymų. Jų laukė pirmasis svarbų pasiekimas –
susirasti pirmąjį darbą! Tačiau reikalai pasisuko kiek kita
kryptimi...
Annos brolis, Ivo, ką tik grįžo iš verslo kelionės po Pietų
Korėją, kur praleido beveik mėnesį. Apimtas emocijų ir
įspūdžių, jis pakvietė porelę pavakarieniauti ir pradėjo
pasakoti ilgą ilgą istoriją apie tą nepakartojamą Azijos
šalį. Kartu su savimi jis parsivežė ir keletą dovanėlių:
paršelio formos oro drėkintuvą Annai ir skutimosi rinkinį
skirtą viskam, išskyrus veidą, Edgars (Ivo buvo gerai
žinomas dėl savo kandaus humoro jausmo). Jis taip pat
papasakojo apie kitus, jam nuostabą kėlusius ir Pietų
Korėjoje populiarius produktus. Ir būtent tuomet Anna
ir Edgars suprato, jog jiems gimė nauja verslo idėja –
neįprasti produktai iš Pietų Korėjos Latvijoje ir Lietuvoje.
Anna pradėjo analizuoti Korėjietiškus produktus ir
jų gamintojus, o tuo tarpu Edgars studijavo vietinės
rinkos galimybes ir konkurenciją. Pora nusprendė
neapsiriboti tik savo gyvenamuoju miestu, bet ir išplėsti
verslą į kitus regionus bei kaimynines vietoves. Edgars
prisiminė Darių, kurį jis sutiko verslo simuliacinio žaidimo
metu, ir kuriam priklausė didmeninės prekybos įmonė
Kaune. Darius sutiko bendradarbiauti ir į Lietuvą tiekti
korėjietiškus produktus.

sandėlį, kadangi jie turi ilgalaikes sutartis su logistikos
bendrovėmis. Produktų pristatymas laivu trunka apie
40 dienų ir kainuoja 5% nuo krovinio vertės, tuo tarpu
pristatymas lėktuvu trunka apie 1 savaitę ir kainuoja
15% nuo krovinio vertės.
„BLOOM“ sumoka muitinės mokesčius ir prekes
laiko sandėlyje. Po to, prekės yra paskirstomos
pardavėjams, kurie sumoka už prekes pagal sąskaitą
faktūrą (dažniausiai šis laikotarpis lygus 1 mėnesiui)
po to, kai jas išparduoda. Paprastai, priklausomai nuo
pasirinkto transportavimo metodo, viskas užtrunka
apie 7-12 savaičių nuo to momento, kai pinigai yra
sumokami gamintojui/tiekėjui iki tol kol pinigai gaunami
iš pardavėjų. Lietuvos didmenininkas sumoka už prekes
avansu ir pats atvyksta su savo transportu jų atsiimti.

Anna ir Edgars pradėjo savo verslą ir tapo įmonės,
paremtos 6 ramsčių principu, „BLOOM Ltd.“
bendrasavininkais.
(1) Verslo modelis
Įmonė veikia pagal žemiau pateiktą schemą.
Produktų gamintojai/tiekėjai → Pristatymas (laivu/
lėktuvu) → „BLOOM“ (sandėlis) → Paskirstymas →
Klientai

(2) Prekių asortimentas
Pardavimui buvo atrinkti šie korėjietiški gaminiai: įvairių
ryžių virimo puodai, kurie gali išlaikyti juos šviežius ir šiltus
net iki 3 dienų, juokingi gyvūnų formų oro drėkintuvai,
nešiojami mini ventiliatoriai, kuriuos galima naudoti tiek
lauke, tiek viduje, taip pat elektrinės antklodės.

„BLOOM“ užsako prekes iš gamintojo/tiekėjo. Tuomet
atlieka išankstinį mokėjimą už prekes ir jų pristatymą.
Gamintojai užtikrina prekių pristatymą į įmonės
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Konkurencinis „BLOMM“ pranašumas – išskirtiniai
produktai už priimtiną kainą, ir jų naujumas Latvijos ir
Lietuvos rinkose.

klientais susijusios problemos taip pat gula ant jo pečių.
Sandėlio darbuotojas paruošia sąskaitas ir surenka
užsakymus. Vairuotojas savo automobiliu pristato
prekes klientams.

(3) Gamintojai/tiekėjai
„BLOOM“ užmezgė kontaktą su 2 gamintojais iš Pietų
Korėjos, kurie sutiko tiekti sąlyginai mažus kiekius ir su 2
dideliais didmenininkais (tarpininkais), kurie patvirtino, kad
gali tiekti platų produktų asortimentą panašiais kiekiais.

„BLOOM“ taip pat pasirašė dvi sutartis su laisvai samdomais
darbuotojais, kurie dirba kaip pardavimų atstovai ir už
sugeneruotą apyvartą gauna komisinį mokestį.
(6) Finansai
Tam, kad būtų galima aktyviai pradėti verslą, Annai ir
Edgars prireikė 20 000 EUR norint padengti einamąsias
išlaidas ir atlikti avansinius mokėjimus gamintojams.
Pateikę verslo planą, jie gavo 7000 EUR paskolą, kurios
metinės palūkanos yra 5%, iš finansinės institucijos
kartu su valstybine parama (pvz. „Altum“ Latvijoje/
„Invega“ Lietuvoje). Jie įtikino savo artimuosius
paskolinti jiems trūkstamus 13 000 EUR.

(4) Klientai
Įmonės klientai yra mažmeninės prekybos tinklai,
atskiros parduotuvės ir didmenininkas Lietuvoje (Darius).
Darius įkūrė savo įmonę besispecializuojančią prekėmis
namams iš Skandinavijos šalių prieš 2 metus ir nuo to
laiko sėkmingai tiekia prekes dideliais kiekiais prekybos
tinklams ir atskiroms parduotuvėms Lietuvoje. Iš
„BLOOM“ jis prekes įsigyja su mažesniu antkainiu ir yra
visiškai atsakingas už jų reklamą ir pardavimą Lietuvoje.

Šiuo metu, „BLOOM“ veiklą vykdo jau 1 metus. Įmonė
demonstruoja stabilią augimo dinamiką ir toliau pateiktus
skaičius (per paskutinįjį ketvirtį): vidutinė mėnesinė
apyvarta yra 26 200 EUR, įskaitant pardavimus
mažmenininkams (Pardavimai = 18 200 EUR, antkainis
= 72.4%, bendrasis pelnas – 42%) ir pardavimai
didmenininkui Lietuvoje (Pardavimai = 8 000 EUR,
antkainis = 25%, bendrasis pelnas – 20%). „BLOOM“
išlaidos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

(5) Darbuotojai
„BLOOM“ pilnu etatu dirba 4 darbuotojai. Annai ir Edgars
lieka išspręsti strateginius klausimus. Be to, Anna dirba
su gamintojais/tiekėjais ir atlieka marketingo užduotis.
Ji taip pat atlieka ir administracines pareigas. Edgars
bendrauja su esamais klientais, taip pat ieško naujų. Su

Atkreipkite dėmesį: PPK (Parduotų prekių kaina) =
prekės pirkimo kaina + transportavimo išlaidos +
muitinės mokesčiai
Antkainis, % = (pardavimo kaina – PPK) / PPK
Bendrasis pelnas, % = (Pardavimai – PPK) / Pradavimai
Išlaidos per mėnesį
Darbuotojų atlyginimai (įskaitant
mokesčius)
Komisiniai laisvai samdomiems
darbuotojams

5 400
400

Biuro nuoma + patarnavimai

130

Sandėlio nuoma

300

Ryšių išlaidos

100

Administracinės išlaidos

100

Užsakomųjų paslaugų išlaidos
(buhalterija ir IT paslaugos)

150

Reklamos išlaidos

600

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (IT)
Transporto išlaidos
Paskolos palūkanos
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Suma, €

80
600
30

Kitos išlaidos

100

Iš viso išlaidų

7 990
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2 dalis. TRUMPOS ŽODINĖS UŽDUOTYS
1 trumpa žodinė užduotis
Didmenininkas užsisakė 13 palečių su tualetinio
popieriaus pakuočių. Prekėms atvykus, verslininkas,
vietoj 13 palečių, pamato 33, kadangi, užsakymas
prekes jis sumaišė vieną skaičių. Sandėlyje nėra tiek
vietos, kad būtų galima sutalpinti tiek palečių, o siuntinio
gražinti – neįmanoma. Kokių veiksmų imsitės tokioje
situacijoje?

logistikos užduotis, Jums liko papildomas agurkų kiekis,
kurį Jūs turite parduoti, tačiau neįsivaizduojate kaip tai
padaryti. Kokių veiksmų imsitės tokioje situacijoje?
3 trumpa žodinė užduotis
Nedidelė Lietuvos-Latvijos didmeninė įmonė
parduodanti kiniškus produktus mažmenininkams,
planuoja paįvairinti turimą asortimentą ir pradėti
pardavinėti batų vidpadžius, kurie padidina vyro ūgį.
Tačiau, kai kurie klientai gali itin jautriai reaguoti į
tokį produktą, kadangi niekas nenori pripažinti, jog
kompleksuoja dėl savo ūgio. Taigi, įmonei reikia rasti
tinkamą pardavimo būdą ir tinkamus mažmenininkus. Ką
jiems pasiūlysite?

2 trumpa žodinė užduotis
Daržovių platintojas gavo agurkus, kurių forma ir
dydis yra skirtingi. Didelės maisto prekių parduotuvės
užsisako tik tuos agurkus, kurie yra ilgavaisiai, tuo tarpu
mažesnės maisto prekių parduotuvės sutinka pirkti tiek
vidutinio dydžio, tiek ilgavaisius agurkus. Atlikus visas

3 dalis. UŽDUOTYS
1 užduotis
Anna, kuri yra atsakinga už marketingą, vienoje
populiarioje „Facebook“ grupėje pastebėjo komentarą
apie nelaimingą nutikimą su „BLOOM“ antklode – katės
nudegimą. Vargu ar tai gali būti tiesa, bet pasidalijimų
banga ir komentarų skaičius apie nesaugų gaminį
tik didėja. Kai kurie pardavėjai ir jų klientai taip pat
yra susipažinę su šia informacija. Kaip elgsitės šioje
situacijoje?

• Ignoruosite ją ir laikysitės minties, jog net ir neigiama
informacija gali teikti naudos kalbant apie platesnį
gaminių pripažinimą.
•S
 kirsite laiko ir paruošite detalų ir pagrįstą paneigimą,
įkelsite jį į „Facebook“ ir išplatinsite jį pardavėjams.
•B
 andysite nustatyti informacijos šaltinį ir
pareikalausite, jog netikri arba klaidinantys atsiliepimai
būtų pašalinti.
•S
 kubiai suorganizuoti aktyvią reklaminę kampaniją apie
produktų saugumą ir teigiamus atsiliepimus iš klientų.
•P
 ateiksite savo idėją.

2 užduotis
Darius, „BLOOM“ partneris, atvyko į susitikimą su Ann
ir Edgars. Jis paprašė sumažinti kainas jo įmonei 15%.
„Konkurencija didžiulė, - sakė jis, - o produktų reklama
– brangi. Tuo pat metu, mažiausiai ko norėčiau, tai kelti
kainas Lietuvoje.“ Kaip elgsitės šioje situacijoje?
• Sutiksite su pasiūlymu su ta sąlyga, jog Darius
padvigubins iš „BLOOM“ perkamą kiekį.
• Atmesite pasiūlymą ir pradėsite kito didmenininko,

kuriuo galėtumėte pakeisti Dariaus įmonę, paiešką
Lietuvoje.
•P
 adarysite pertrauką ir paruošite analizę Dariui, kurioje
paaiškinsite, jog „BLOOM“ jam gali sumažinti kainas
daugiausiai 8%.
•S
 utiksite su pasiūlymu, nes bijote prarasti patikimą
partnerį.
•P
 ateiksite savo idėją.

3 užduotis
„BLOOM“ veiklą vykdo jau metus. Anna ir Edgars
išanalizavo įmonės patirtas sėkmes ir nesėkmes ir
užsibrėžė pasiekti ambicingą tikslą – iki antrųjų metų
pabaigos padidinti pardavimus 100%. Kokius veiksmų
„BLOOM“ savininkai turėtų imtis, jog pasiektų užsibrėžto
tikslo?

3 stalas: sukurti parduotuvę gerai žinomose
internetinėse pardavimų platformose („Amazon“, „Ebay“
ir pan.).
4 stalas: išanalizuoti galimybę atidaryti parduotuvę
Estijoje (personalas, investicijos ir pan.) arba rasti
partnerį didmenininką.
5 stalas: vykdyti įspūdingą, tam tikrų produktų,
reklaminę kampaniją.
6 stalas: samdyti papildomus pardavimų atstovus ar
laisvai samdomus darbuotojus (motyvacinės schemos).

1 stalas: stipriai išplėsti produktų asortimentą.
2 stalas: sukurti savo internetinę parduotuvę (rizikos ir
galimybės).

17

VERSLO SIMULIACINIŲ ŽAIDIMŲ RENGIMO IR VEDIMO GAIRĖS

4 PRIEDAS
GAMYBAI SKIRTAS VERSLO SIMULIACINIS ŽAIDIMAS:

1 dalis. PAGRINDINĖ INFORMACIJA
PlayGame
Inga, Arturs ir Raimonds yra artimi draugai nuo pat
vidurinės mokyklos. Visi jie pasirinko skirtingus gyvenimo
kelius, tačiau vis vien susitikdavo puodeliui kavos arba
sužaisti savo mėgiamo žaidimo „Monopolis“ partiją.
Inga dirbo žurnaliste gerai žinomame moterų žurnale,
tačiau pavargo rašyti begales patarimų apie tai, kaip
priversti vaikiną įsimylėti. Arturs dirbo grafikos dizaineriu
internetinių puslapių kūrimo studijoje, o laisvu laiku
mėgavosi piešimu, tapyba ir fotografija. Raimonds dirbo
pardavimų vadybininku įmonėje besispecializuojančioje
buitinių prietaisų pardavimuose.

kūrimą, fotografiją arba atitinkamų vaizdų parinkimą
naudojantis nuotraukų bankais.

Kartą draugai aptarė istoriją, slypinčią už „Monopolio“
sukūrimo ir kaip šis žaidimas greitai tapo populiarus
visame pasaulyje. Inga pastebėjo, jog fiziniai stalo
žaidimai šiame skaitmeniniame pasaulyje tapo dar
vertingesni, nes jie leidžia žmonėms susitikti akis į
akį, bendrauti ir dalintis emocijomis bei bent trumpam
nustumti visus prietaisus į šoną.

Ivars atsakingas už komunikaciją su esamais klientais bei
naujų klientų paiešką ir pritraukimą el.paštu, telefonu ar
per asmeninius susitikimus.

Raimonds „PlayGame“ įmonėje užima mažiau aktyvią
poziciją. Tačiau, pardavimų asistento pareigoms eiti, jis
parekomendavo savo buvusį kolegą Ivars. Šiuo metu
įmonė samdo Ivars, o Raimonds užima jo mentoriaus ir
mokytojo pareigas, nustato tikslus ir vertina tarpinius
rezultatus. Raimonds taip pat yra atsakingas už
bendravimą su subrangovais (pvz. spaustuvėmis,
pakavimo įmonėmis).

Buhalterinė apskaita perduota išorinei įmonei.
Šiuo metu, Inga, Arturs ir Raimonds „PlayGame“ įmonėje
dirba nepilną darbo dieną, kadangi nusprendė, jog
pagrindinių darbų palikimas gali būti pernelyg rizikingas.

„Sukurkime savo žaidimą ir praturtėkime,“ – pajuokavo
Raimonds. Bet Arturs buvo nusiteikęs rimčiau. Jis pasiūlė
sukurti atminties žaidimą su juokingais paveikslėliais,
kurie tiktų tiek vaikams, tiek suaugusiems. Kiti du draugai
atrodė nustėbę, tačiau Arturs trumpai paaiškino, jog
kiekvienas iš jų trijų turi išskirtinių įgūdžių ir talentų,
kuriuos reiktų suburti ir sukurti sinerginį efektą ir taip
pasiekti sekmę versle.

(3) Verslo modelis
Pradinėje žaidimų kūrimo stadijoje buvo plėtojama bendra
koncepcija. Tuomet, paruoštas turinys (iliustracijos/
tekstai/fotografijos). Sukurtos kortelės ir dėžutės. Toliau
medžiaga pateikiama spaustuvei, kur atspausdinamos
ir surenkamos kortelės bei dėžutės. Spaustuvės
transportu, prekės pristatomos į „PlayGame“ sandėlį.
Galiausiai, žaidimai pristatomi klientams naudojantis
nuosavu transportu.

(1) Produktai
Praėjo vieneri metai… Draugai įkūrė savo įmonę
pavadinimu „PlayGame“ ir išleido tris stalo žaidimus:
Atminties (Memo) žaidimą, „Sukurk savo pasaką“
žaidimą ir Viktoriną apie Rygos uostą („Port of Riga Quiz).
Smulkesnės informacijos ieškokite 1 priede.

„PlayGames“ pateikdami užsakymą spaustuvei, sumoka
jai avansą (20%), o likusią sumą (80%) sumoka, kai darbai
jau būna pabaigti.

(2) „PlayGame“ komanda ir jų atsakomybės
Inga yra įmonės generalinė direktorė. Ji taip pat
atsakinga už idėjų iliustracijoms ir tekstams generavimą,
už informacijos surinkimą, analizę ir apdorojimą, kai
tai reikalinga, ir už visų tekstų, susijusių su žaidimu,
paruošimą bei rinkodaros medžiagą.

Klientai sumoka „PlayGame“ tuomet, kai parduoda
prekių partiją (įprasti žaidimai). Jeigu žaidimas yra
personalizuotas, tuomet klientas sumoka 50% avansą ir
likusius 50% - jau gavęs žaidimą.
(4) Klientai
„PlayGame“ klientai yra knygynai, stalo žaidimų
parduotuvės, vaikų žaislų parduotuvės, suvenyrų

Arturs atsakingas už dizainą, pateikimą, iliustracijų
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parduotuvės ir prekybos centrai Latvijoje. Iki šiol
„PlayGame“ turėjo tik vieną klientą, kuris užsakė
personalizuotus žaidimus.

Rezultatai po 1 veiklos metų

(5) Finansai
Norėdami pradėti verslą, verslininkai iš šeimos narių
pasiskolino 10 000 EUR. Siekdami sumažinti išlaidas
iškart po įmonės įkūrimo, jie nusprendė dirbti namuose
ir išsinuomoti nedidelį sandėlį, taip pat visiems
dalyvaujantiems numatė kuklų darbo užmokestį.

Pardavimai

36,000

Išlaidos

28,460

Spausdinimo ir surinkimo paslaugos

10,200

Atlyginimai

15,200

Sandėlio nuoma

600

Užsakomųjų paslaugų išlaidos
(buhalterija)

600

Reklamos išlaidos

Atminties (Memo) žaidimas
Žaidimą sudaro 72 iliustruotos kortelės (36 poros).
Kortelės sumaišomos, užverčiamos ir išdėliojamos
ant lygaus paviršiaus. Tuomet, žaidėjai, vienas po kito,
atverčia po dvi korteles. Žaidėjas sudaro kortelių porą,
jeigu randa dvi tokias pačias korteles. Sudarius porą,
žaidėjas paima abi korteles ir pasideda jas priešais save.
Laimi žaidėjas surinkęs daugiausiai porų.

Žaidimas „Sukurk savo pasaką“
Žaidimas puikiai tinka vaikams padėdamas jiems sukurti
savo pasaką pasirenkant atsitiktines korteles ir kuriant
su jomis susijusią pasaką. Žaidimą sudaro 20 kortelių
(dėlionės detalių) su iliustracijomis abejose pusėse, kurias
galima kaitolioti siekiant sukurti kuo įdomesnę istoriją.
Viktorina apie Rygos uostą (Port of Riga quiz)
Žaidimą sudaro 50 kortelių, kiekvienos jų priekinėje
pusėje rasite po klausimą ir keturis galimus atsakymus,
o nugarėlėje – teisingą atsakymą ir detalų aprašymą.
Žaidėjai paeiliui traukia korteles ir atsakinėja į pateiktus
klausimus. Laimi tas, kuris atsakė į daugiausiai klausimų.
Žaidimas yra personalizuotas ir buvo sukurtas specialiai
Rygos laisvajam uostui ir apima tokias temas kaip
šiandieninis uosto gyvenimas ir jo istorija, Ryga, Baltijos
jūra, laivinikystė ir pan. Institucijai buvo perduota visa
prekių partija (1000 žaidimų latvių kalba, 500 anglų kalba
ir 500 rusų kalba), o žaidimai buvo panaudoti kaip dovanos
darbuotojams, klientams ir partneriams, taip pat ir viešųjų
renginių metu.
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1,200

Transporto išlaidos

360

Kitos išlaidos

300

Rezultatas

Priedas apie pagrindinę informaciją

Suma, €

7,540
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2 dalis. TRUMPOS ŽODINĖS UŽDUOTYS
1 trumpa žodinė užduotis
Jūs turite nedidelę meno studiją gaminačią gėles,
puokštes, aksesuarus ir figūreles iš japoniško ore
džiūstančio polimerinio molio. Kartą Jūsų sagę
pastebėjo populiarios TV laidos vedėja. Užsakymai
internetinėje parduotuvėje šauną į viršų, tačiau Jūs
neturite žmogiškųjų išteklių, kad galėtumėte įgyvendinti
bent trečdalį jų. Ką darysite?

2 trumpa žodinė užduotis
Jūsų įmonė gamina rankų darbų ledinukus be
konservantų ir dirbtinių dažiklių. Naujajam klientui,
ekologiško maisto prekių parduotuvei, pateikėte partiją
produktų. Po mėnesio gaunate skambutį iš parduotuvės
vadovo, kuris pareikalavo atsiimti visą prekių partiją,
kadangi baigėsi jų tinkamumo vartoti terminas. Atvykę
į parduotuvę pamatote, jog visą šį laiką ledinukai buvo
laikomi sandėlyje, o klientai net negavo progos jų
pamatyti. Kokių veiksmų imsitės? Ką darysite norėdami
išvengti tokių situacijų ateityje?

3 trumpa žodinė užduotis
Jūsų įmonė gamina medvilninius maišelius su juokingais
užrašais, kuriuos kuriate Jūs pats. Maišeliai užsitarnavo
popiuliarumą jaunimo tarpe, kurie jų turi po du ar net
tris. Tačiau, kažkuriuo metu Jus prislėgė darbas, šeimos
atsakomybės ir Verslo administravimo magistro laipsnio
siekimas, ir pradedate nebetekti įkvėpimo. Daugiau
nebegalite sukurti jokių juokingų frazių. Kaip elgsitės
šioje situacijoje?

3 dalis. UŽDUOTYS
1 užduotis
Inga, Arturs ir Raimonds išanalizavo pastarųjų metų
veiklą ir priėjo išvadą, jog personalizuotų žaidimų
kūrimas buvo pati pelningiausia verslo linija. Jie įžvelgė
potencialią toliau plėtoti šio verslo kryptį; tačiau, vaikinai
nesutarė kaip galėtų reklamuoti personalizuotus
žaidimus verslo klientams. Kaip jie turėtų pasielgti?
Pateikite svarius argumentus ir veiksmų plano juodraštį
savo pasirinkimams.

3. Sustabdyti visą reklaminę veiklą ir susitelkti
mažiausiai 6-7 žaidimų pavyzdžių gamybai.
4. Išsiųsti pranešimus spaudai gerai žinomoms
žiniasklaidos priemonėms ir juose nurodyti, jog įmonių
viktorinos yra novatoriškas būdas pristatyti įmonę
klientams ir partneriams, taip pat ugdyti klientų lojalumą.
5. Jūsų pasiūlymai.
2 užduotis
„PlayGame“ gavo užsakymą iš didelio knygynų tinklo
vaikų žaidimams. Potencialus klientas pabrėžė, jog
juos ypač domina knygos tipo dėžutė su magnetiniu
užsegimu. Tačiau, preliminarių derybų su spaustuve
metu, jos pardavimų vadybininkas pareiškė, jog tokio

1. Sukurti savo didelių įmonių Latvijoje duomenų bazę ir
jų marketingo skyriams išsiųsti išsamius pasiūlymus.
2. Dalyvauti tarptautinėse verslo ir reprezentacinių
dovanų parodose.
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dėžutės tipo kainą jis ketina padidinti 50%. Kaip vaikinai
turėtų pasielgti?
1. Pasitelkus gerai apgalvotus argumentus,
suorganizuoti antrąjį derybų etapą su spaustuvės
direktoriumi ir įtikinti jį nekelti kainų. Kokius argumentus
jie galėtų pateikti?
2. Įtikinti klientus rinktis paprastesnę ir pigesnę dėžutę.
Kokį dizainą „PlayGame“ galėtų pasiūlyti ir kaip jie gali
įtikinti klientą apsigalvoti?
3. Suprasti knygos tipo dėžutės su magnetiniu
užsegimu gamybos procesą ir pasamdyti laikinus
darbuotojus, kad šie užbaigtų užsakymą. Su kokiomis
rizikomis „PlayGame“ galėtų susidurti?
4. Ieškoti subrangovo, siūlančio žemesnes kainas,
Kinijoje ir apsispręsti dėl transportavimo būdo: 1 200
EUR už 1 000 dėžučių siunčiamų lėktuvu (pristatymas
per 5 dienas) ir 550 EUR už 1 000 siunčiamų laivu
(pristatymas per 40 dienų). Kaip „PlayGame“ galėtų rasti
patikimą subrangovą Kinijoje?
5. Jūsų pasiūlymai.

3 užduotis
„PlayGame“ veiklą vykdo jau metus. Inga tampa vis
labiau atsidavusia verslui ir norėtų palikti kitą savo
darbą ir skirti visą savo laiką „PlayGame“. Tuo pat metu,
ji supranta, jog įmonė turi padidinti pardavimus tam,
kad galėtų mokėti jai padorų atlyginimą. Kokių veiksmų
reiktų imtis? Pateikite svarius argumentus.
1 stalas. Sukurti ir išleisti naujus žaidimus (pavyzdžiui,
užsienio kalbos mokantys žaidimai suaugusiems).
2 stalas. Sukurti elektroninę parduotuvę gerai žinomose
internetinėse pardavimų platformos („Amazon“, „Ebay“ ir
pan.).
3 stalas. Išspręsti dėl kalbos barjero kilusias problemas
ir parduoti žaidimus jau pritaikytus užsienio rinkoms.
4 stalas. Išleisti produktus papildančius vaikų žaidimus,
tokius kaip spalvinimo knygelės ir 3D figūrėlės.
5 stalas. Pritraukti remėjų/ ir reklamuotojų bei išleisti
žaidimą apie Latviją, kuris bus nemokamai dalinamas
šalies lankytinose vietose.
6 stalas. Sukurti įgyvendinamą marketingo strategiją
padėsiančią pasiekti verslo klientus ir jiems pasiūlyti
personalizuotus žaidimus.
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5 PRIEDAS
PASLAUGŲ TEMATIKAI SKIRTAS VERSLO SIMULIACINIS ŽAIDIMAS:

1 dalis. PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Beauty Parlor
Ivo ir Vilius yra verslo vadybos studentai. Po trejų metų
praleistų universitete, jiedu nusprendė praleisti 2 metus
akademinių atostogų Azijoje. Įgyta patirtis ir uždirbti
pinigai paskatino juos grįžti į Baltijos šalis ir ieškoti
galimybės sukurti savo verslą čia. Jie sutiko Luną, kuri
po vidurinės mokyklos jautėsi perdegusi, žvelgiant į
ateities karjeros galimybes. Tėvai ir mokytojai įtikinėjo
ją rinktis prestižines medicinos ar teisės studijas
universitete, tačiau ji jautė, jog norėtų tapti kirpėja, kaip
ir jos mylima teta.

savo salono istoriją – jauna, entuziazmo pilna komanda,
pasiruošusi įgyvendinti net ir beprotiškiausias klientų
idėjas. Apibrėžta tikslinė auditorija – 18-35 m. moterys
ir vyrai, kurie rūpinasi savo asmeniniu stiliumi, tačiau
negali sau leisti lankytis vardiniuose salonuose.
Komanda sutarė teikti tokias grožio paslaugas pigiau nei
rinkos vidurkis ir didinti kainas palaipsniui, priklausomai
nuo augančio salono klientų skaičių.
Pasirinkta teisinė įmonės forma – mažoji bendrija.
Nėra numatytos sumos pradiniam kapitalui, kuris
formuojamas iš įmonės partnerių individualių įnašų. Ivo ir
Vilius turėjo savo santaupų, o Luna pasiskolino reikiamą
sumą iš šeimos narių.

Ji baigė trumpus šios srities profesinius mokymus ir
nusprendė tobulinti savo profesines žinias per įvairius
specializuotus plaukų stilistų kursus. Ivo Singapūre įgijo
barzdaskučio patirties, o Vilius čia turėjo galimybę atlikti
praktiką gerai žinomo makiažo specialisto akademijoje.

Partnerių įnašai įmonės kapitalui pasiskirstė taip:

Šiam paslaugų verslui buvo pasirinkta Klaipėda. Klaipėda
– 3-ias didžiausias miestas Lietuvoje, esantis prie jūros.
Šiandien, Klaipėda yra pramonės, verslo, švietimo ir
mokslo, sveikatos, turizmo ir rekreacijos centras turintis
daugiau nei 154 000 gyventojų (54% moterų ir 46%
vyrų).

Ivo
Vilius
Luna

4000 €
4000 €
2000 €

Vilius eina įmonės direktoriaus pareigas, tačiau
komanda susitarė, jog svarbiausius sprendimus priims
kaip partneriai. Teisiniai reikalavimai verslo įkūrimui buvo
išspręsti vietinio verslo konsultavimo centro pagalba,
o Lunos teta padėjo išspręsti klausimus susijusius su
teisiniais reikalavimais keliamais grožio salonui.

Jie sudarė verslo planą, susitarė dėl bendros vizijos
ir nusprendė imtis veiksmų. Jų sukurta idėja buvo
„Beauty Parlor“: visapusiškas paslaugas teikiantis
grožio salonas skirtas patenkinti visus klientų poreikius
siūlant originalų požiūrį ir į klientą orientuotas paslaugas,
malonią atmosferą ir priimtiną kainos ir vertės santykį.

Kantriai du mėnesius ieškoję tinkamos vietos, jie
pagaliau ją rado miesto centre. Ši vieta (120 kv. m.)
leidžia saloną pasiekti tikslinės grupės klientams.

Rinkos analizė parodė, jog Klaipėdos regione jau yra keli
panašaus stiliaus salonai, kurie jau turi savo reguliarius
klientus ir prekės ženklą, taigi komanda nusprendė
pradėti savo aktyvią marketingo kampaniją sukurdami

Pradinės išlaidos / aprėptis:
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Išlaidos

Kaina, EUR

Šaltinis

Išnuomojamo turto
pagerinimas

4,500

Nuosavas
kapitalas

Nuomos užstatas

2,000

Nuosavas
kapitalas

Salono įranga/
priemonės

Iš viso

1,170
+
6,630

-P
 laukai: kirpimas, švelninimas, ilgalaikės šukuosenos,
dažymas, plovimas, kondicionavimas, garbanojimas,
atstatymas, subangavimas, modeliavimas.
-N
 agai: manikiūras, pedikiūras, lakavimas, nagų
modeliavimas.
-O
 dos priežiūra: europietiškos veido procedūros,
kūno depiliacija vašku, masažas, atpalaiduojamosios
procedūros.
-M
 akiažo specialistas: įprasti ir teminiai makiažai.
Darbo valandos yra nuo 7:00 val. iki 21:00 val., nuo
pirmadienio iki šeštadienio. Jie taip pat dirba pagal
pageidavimą (pvz. vakarėliai, kiti specialūs renginiai), ir už
salono ribų.

Nuosavas
kapitalas

Subsidija iš
vietinės darbo
Total :7,500
biržos*
14,000

Personalas: 2 plaukų stilistės (Luna ir dar vienas kolega),
1 barzdaskutys (Ivo), 1 makiažo specialistas – Vilius, 2
nagų specialistas, ir 1 masažuotojas. Iš viso yra 8 grožio
paslaugas teikiantys profesionalai. Lunos, Ivo ir Viliaus
kolegos buvo pakviesti iškart po studijų profesinėje
mokykloje ir dar neturi reguliarių klientų bazės – visa
komanda sutarė, jog tai atitinka jų strategiją.

Nuo grožio salono veiklos pradžios jiems sunkiai
sekėsi sukurti draugišką ir kviečiančią atmosferą,
būti labai dėmesingiems ir pastabiems detalėms
bei tuo pačiu parodyti kūrybingą ir atvirą aplinką.
Komanda bando pasiekti klientų lojalumą siūlydami
nuolaidas kitiems galimiems apsilankymams ir/ar
grožio produktams, kvietimus dalyvauti grožio salono
rengiamuose renginiuose (susitikimai su jaunaisiais
mados specialistais, tinklaraštininkais, grožio produktų
tiekėjais).

Luna, Ivo ir Vilius, būdami mažosios bendrijos nariais,
dirba be darbo sutarčių ir gali išsiimti lėšų asmeniniams
poreikiams (asmeniniai mokesčiai priklauso nuo šios
sumos). 1 plaukų stilistas, 2 nagų specialistai, 1 veido
procedūrų specialistas ir 1 masažuotojas salone
nuomojasi darbo vietą (250 EUR per mėnesį) ir dirba
savarankiško darbo pagrindu.
Jie taip pat įdarbino 1 salono registratorių/pardavimų
konsultantą (FB, kita reklama).

* Subsidija asmenims iki 29 metų, norintiems pradėti
nedidelį verslą ir sukurti darbo vietą(s)
Šiandien, dirbdamas jau 1 metus, grožio salonas
parduoda platų grožio paslaugų asortimentą: kokybiškas
plaukų, nagų, odos paslaugas.

Kiekybiniai grožio profesionalų veiklos rezultatai

Plaukų stilistas

Vidutiniškai apie 30 EUR už vieną klientą

Apie 4 klientus per dieną

Barzdaskutys

Vidutiniškai apie 35 EUR už vieną klientą

Apie 2 klientus per dieną

Nagų specialistas

Vidutiniškai apie 26 EUR už vieną klientą

Apie 4 klientus per dieną

Veido procedūrų specialistas ir
masažuotojas

Vidutiniškai apie 30 EUR už vieną klientą

Apie 3 klientus per dieną

MĖNESINIAI įmonės
pardavimai

Vidutinė sąskaita/klientų skaičius/darbo
dienų skaičius

Iš viso, EUR

Plaukų stilistė, Luna

30x4x21

2,520

Barzdaskutys, Ivo

35x3x21

2,205

Makiažo specialistas, Vilius

30x3x21

1,890

Nuoma

250x5

1,250

Grožio produktų pardavimas

80x26

2,080

Iš viso pardavimų už:
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VIDUTINĖS reguliarios išlaidos per mėnesį

Suma, EUR

1.

Registratoriaus atlyginimas

1,000

2.

Lunos, Ivo ir Viliaus atlyginimai įskaitant
mokesčius

3,300

3.

Grožio salono nuoma / patarnavimai
(vidutiniškai, apimant ir šildymo sezoną)

4.

Ryšio išlaidos ir IT paslaugos

120

5.

Administracinės išlaios (įskaitant mokestį
samdomam buhalteriui– 100 EUR/per mėnesį)

250

6.

Reklamos išlaidos

150

1,400

7.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

215

8.

Vartojamosios ir kitos išlaidos

1,500

9.

Grožio produktai (antkainis – 20%).

1,665

Iš viso išlaidų:

2 dalis. TRUMPOS ŽODINĖS UŽDUOTYS
1 trumpa žodinės užduotis
Jūs esate interjero dizaineris studijoje, kurioje dirba
keturi žmonės. Jums patinka Jūsų profesija, tačiau
įmonės savininkė, kuri taip pat yra ir Jūsų viršininkė, yra
itin autoritarinė ir tironiška, dažnai žemina darbuotojus
ir ant visų šaukia. Taigi Jūs paliekate darbą ir įkuriate
nedidelį nuosavą verslą. Jūsų buvusi viršininkė Jums
reguliariai skambina ir grasina Jums pakenkti, jeigu
pavogsite jos klientus ir idėjas. Kaip ketinate pritraukti
klientus? Kaip spręsite susidariusią situacija su buvusia
viršininke?
2 trumpa žodinė užduotis
„Oliver“ restoranas 3 metus iš eilės buvo geriausias
visame mieste. Tačiau, naujausios apžvalgos internete
privertė jį atrodyti itin prastai: žmonės skundžiasi
aptarnavimo kokybe, ypač apie tai, jog padavėjai
dirba labai lėtai. Įsivaizduokite, jog esate šio restorano
savininkas arba vadovas. Kokių imsitės veiksmų?
3 trumpa žodinė užduotis
Esate populiaraus sporto klubo, esančio miesto centre,
savininkas. Pastaruoju metu, gavote nusiskundimų
apie jaunas mamas atsivedančias į sporto klubą
savo mažus vaikus. Vaikai bėgioja aplinkui, šūkauja ir
trikdo sportuojančius. Be to, kai kurios mamos vedasi
berniukus į moterų persirengimo kambarius. Kaip
elgtumėtės tokiu atveju?
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3 dalis. UŽDUOTYS
1 užduotis
Luna, grožio salone dirbanti plaukų stiliste, teikė
paslaugas naujam klientui – Klaipėdoje gerai žinomai
tinklaraštininkei. Luna, kaip ir visuomet, padarė viską ką
galėjo, o klientė iš salono išėjo pasipuošusi platininės
spalvos plaukais ir madinga šukuosena. Praėjus savaitei,
klientė pradėjo talpinti sarkastiškus įrašus „Facebook“,
sakydama, jog jos plaukai pasidarė šlykščios geltonos
spalvos ir dėl to apkaltino grožio saloną. Luna, būdama
itin sunerimusi, aptarė susidariusią situaciją su plaukų
dažų tiekėju, kuris ją patikino, kad tai tiesiog neįmanoma.
Kaip elgtumėtės tokioje situacijoje? Pateikite pagrįstą
argumentaciją.
1. Įsitrauksite į diskusiją „Facebook“ ir paaiškinsite kodėl
tokia situacija yra neįmanoma.
2. Pakviesite tinklaraštininką į saloną, nemokamai
suteiksite platų paslaugų asortimentą ir paprašysite jos
pateikti teigiamą informaciją apie saloną.
3. Teiksite nemokamas grožio paslaugas kitiems
populiariems tinklaraštininkams ir įtikinti juos
sudalyvauti „tinklaraštininkų karuose“.
4. Pasamdysite privatų detektyvą norėdami įrodyti, jog
tinklaraštininkas veikia konkurento užsakymu.
5. Jūsų pasiūlymai.

nagų specialistai nutraukė nuomos sutartis ir persikėlė
į „TopHair“ saloną. Kaip elgtumėtės tokioje situacijoje?
Pateikite pagrįstą argumentaciją.
1. Sumažinsite kai kurių arba visų paslaugų kainas. /
Apibūdinkite savo kainodaros politiką.
2. Pasitelkdami įvairius kanalus sukursite įspūdingą
marketingo kampaniją. / Pateikite marketingo plano
juodraštį.
3. Visiškai pakeisite bendrą grožio salono strategiją. /
Apibūdinkite jos pagrindinius bruožus.
4. Pasiūlysite „TopHair“ bendradarbiauti, o ne varžytis
tarpusavyje. / Apibūdinkite sąlygas, pagal kurias abu
salonai galėtų bendradarbiauti.
5. Jūsų pasiūlymai.
2 užduotis
Šiuo metu, įmonės mėnesiniai pardavimai yra 9945
EUR, o juos sudaro Lunos, Ivo ir Viliaus generuojamos
įplaukos, nuomos mokesčiai už darbo vietas ir gržio
produktų pardavimai. Po vienerių veiklos metų,
bendrasavininkai ieško būdų kaip padidinti įmonės
finansinius rodiklius. Numatytos kelios galimybės. Kokių
veiksmų reiktų imtis? Pateikite pagrįstą argumentaciją.
1 stalas: Pasamdysite dar vieną barzdaskutį ir sukursite
specialų, madingo bei grubaus dizaino, kampelį
popiuliarų tarp vyrų.
2 stalas: Vesite su grožiu susijusius meistriškumo
kursus (pavyzdžiui, modernios makiažo tendencijos,
dažytų plaukų priežiūra ir pan.)
3 stalas: Apibrėšite laisvas rinkos nišas ir sukursite
strategiją, padėsiančią į jas įsilieti.
4 stalas: Tiksliau apibrėšite tikslines grupes ir parengsite
planą kaip pritraukti kiekvieną grupę. Šiuo metu tiksliniai
klientai apibūdinami kaip 18-35 metų vyrai ir moterys.
5 stalas: Padidinsite kai kurių grožio paslaugų kainas.
6 stalas: Pataisysite sutartis su specialistais, kurie
salone nuomojasi darbo vietą: be 250 EUR nuomos
mokesčio dar pradėsite skaičiuoti procentus nuo
pardavimų.

Kokios kyla rizikos kiekvienoje situacijoje ir kaip jas
išspręstumėte?
2 užduotis
Vieną dieną, keliaudama į darbą, Luna lange pastebėjo
reklamą “Netrukus atsidarys nauja plaukų studija!
Apsilankykite mūsų „Facebook“ @TopHair.“ Naujasis
salonas bus visai netoliese Lunos ir jo draugų salono,
taigi ji nusprendė susipažinti su konkurentu iš arčiau.
Ji apsilankė „Facebook“ ir atrado, jog šią studiją įsteigė
Lietuvoje gerai žinomo verslininko žmona. Jis įsigijo
brangius, itin modernius baldus ir įrangą bei pritraukė
geriausius specialistus mieste. Tuo pat metu, pradinės
kainos taip pat nebuvo didelės. Po poros mėnesių,
draugai pastebėjo klientų skaičiaus sumažėjimą. Abu
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6 PRIEDAS
VERSLO SIMULIACINIS ŽAIDIMAS

VIETA, DATA
Vertinimo komisijos vertinimo forma
PROJEKTO PARTNERIS:

VERTINIMO KOMISIJOS NARYS:

1 SESIJA. TRUMPA ŽODINĖ UŽDUOTIS
1 KOMANDA
Faktorius

4 KOMANDA
1

2

3

IŠ VISO (suma)

Faktorius

Kūrybingumas

Kūrybingumas

Loginis
mastymas

Loginis
mastymas

Situacijos
supratimas

Situacijos
supratimas

2 KOMANDA

5 KOMANDA

Faktorius

1

2

3

IŠ VISO (suma)

Faktorius

Kūrybingumas

Kūrybingumas

Loginis
mastymas

Loginis
mastymas

Situacijos
supratimas

Situacijos
supratimas

3 KOMANDA

6 KOMANDA

Faktorius

1

2

3

IŠ VISO (suma)

Faktorius

Kūrybingumas

Kūrybingumas

Loginis
mastymas

Loginis
mastymas

Situacijos
supratimas

Situacijos
supratimas
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1

2

3

IŠ VISO (suma)

1

2

3

IŠ VISO (suma)

1

2

3

IŠ VISO (suma)
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1 SESIJA. 1 UŽDUOTIS
1 KOMANDA
Faktorius

1

2

3

4

5

IŠ VISO (suma)

1

2

3

4

5

IŠ VISO (suma)

1

2

3

4

5

IŠ VISO (suma)

1

2

3

4

5

IŠ VISO (suma)

1

2

3

4

5

IŠ VISO (suma)

1

2

3

4

5

IŠ VISO (suma)

Strateginis požiūris
Scenarijų vizija
Bendravimo įgūdžiai
Kūrybingumas ir pristatymo naujumas
2 KOMANDA
Faktorius
Strateginis požiūris
Scenarijų vizija
Bendravimo įgūdžiai
Kūrybingumas ir pristatymo naujumas
3 KOMANDA
Faktorius
Strateginis požiūris
Scenarijų vizija
Bendravimo įgūdžiai
Kūrybingumas ir pristatymo naujumas
4 KOMANDA
Faktorius
Strateginis požiūris
Scenarijų vizija
Bendravimo įgūdžiai
Kūrybingumas ir pristatymo naujumas
5 KOMANDA
Faktorius
Strateginis požiūris
Scenarijų vizija
Bendravimo įgūdžiai
Kūrybingumas ir pristatymo naujumas
6 KOMANDA
Faktorius
Strateginis požiūris
Scenarijų vizija
Bendravimo įgūdžiai
Kūrybingumas ir pristatymo naujumas
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VERSLO SIMULIACINIS ŽAIDIMAS
VIETA, DATA
Santrauka: Vertinimo komisijos vertinimo forma
1 sesija
Komanda/
Vertinimo
komisija

Trumpa žodinė užduotis
LP

PP3

PP4

PP5

1 užduotis

PP6

Iš
viso

LP

PP3

PP4

PP5

PP6

Iš
viso

Galu
tinis

PP6

Iš
viso

Galu
tinis

PP6

Iš
viso

Galu
tinis

1
2
3
4
5
6
2 sesija
Komanda/
Vertinimo
komisija

Trumpa žodinė užduotis
LP

PP3

PP4

PP5

2 užduotis

PP6

Iš
viso

LP

PP3

PP4

PP5

1
2
3
4
5
6
3 sesija
Komanda/
Vertinimo
komisija

Trumpa žodinė užduotis
LP

PP3

PP4

PP5

3 užduotis

PP6

Iš
viso

1
2
3
4
5
6
SANTRAUKA
Komanda/
Sesija

1

2

3

Rezultatas

1
2
3
4
5
6
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PP4

PP5
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7 PRIEDAS
VERSLO SIMULIACINIS ŽAIDIMAS

DATA, VIETA
Žaidimo vertinimo dokumentacija žaidimo dalyviams
Užpildykite vertinimo formą. Jūsų nuomonė mums labai svarbi mums norint patobulinti
žaidimus. Prašome įvertinti savo atsakymus (kai 1 – labai silpnai, o 10 - puikiai).
No.

Klausimas

1

Ar Jums bendrai patiko žaidimas?

2

Įvertinkite žaidimo tvarkaraštį.

3

Įvertinkite įmonių verslų aprašymus.

4

Ar Jums buvo įdomios trumpos žodinės
užduotys?

5

Įvertinkite 1 užduotį.

6

Įvertinkite 2 užduotį.

7

Įvertinkite „Pasaulio kavinės“ metodo taikymą
žaidimo metu.

8

Įvertinkite bendrą komandinio darbo lygį.

9

Ar aiškūs vertinimo komisijos darbo principai ir
schemos?

10

Įvertinkite moderatoriaus ir jo asistentų darbą.

11

Įvertinkite žaidimo organizavimo lygį.

12

Įvertinkite informaciją gautą prieš žaidimą.

13

Įvertinkite priešpiečių / kavos pertraukėles.

14

Ar Jums pavyko išmokti ką nors naujo ir
įdomaus?

1

Pateikite savo pasiūlymus kaip galėtumėme patobulinti žaidimą.

Dėkojame už dalyvavimą žaidime ir vertinimo formos užpildymą!
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8 PRIEDAS
Prezentacija
pateikta prisegtame faile Annex8.pptx.
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