Global PRO Challenge 2021
MIT Üniversitesi’nden 4 günlük SCM Executive Education eğitimini kazanın
Tedarik zinciri ekiplerinize, bu yeni dönemin en iyi işbirlikçi deneyim ve öğrenim fırsatını, yine 2021 Global
PRO Challenge sunuyor. Ekiplerinizin Tedarik Zinciri Mükemmeliği’ne giden yolu, uzaktan öğrenim teknikleri
ile, rekabetçi bir ortamda, ekip çalışması ile deneyimleyerek keyifli bir şekilde öğrenmelerini sağlayın

KÜRESEL YARIŞMA

MESLEKİ GELİŞİM

TAKVİM

Fresh Connection Global PRO
Challenge, sunduğu gerçek hayat
dinamikleri ile benzersiz bir Değer
Zinciri Yönetimi eğitim etkinliğidir.

Çalışma ve öğrenme yöntemlerinin
farklılaştığı bu dönemde, tedarik
zinciri ekiplerinize sunabileceğiniz
en iyi deneyim ve öğrenim fırsatı

KAYIT
EĞİTİM
SIRALAMA
FİNAL

Yarışmaya her şirketten en fazla iki takım
katılabilir. Dört kişilik takımlar, önce bir
uzman tedarik zinciri eğitmeni tarafından
yönetilen, açık eğitim atölyelerine
katılacaklar.
Takımlar, sanal şirket The Fresh
Connection'ı finansal yıkımdan kurtarmak
için en iyi stratejik ve taktiksel seçimleri
yapmak zorundadır.
Satış, tedarik zinciri, operasyon ve satın
alma disiplinlerini yöneten oyuncular,
performanslarını diğer ekiplerdeki
meslektaşları ile de kıyaslayabilirler.
Eğitimler, tedarik zinciri stratejilerinin
aktarıldığı, her turun sonunda ekiplerin
verdikleri kararları irdeleyebildikleri
sonuçları sunan çok yönlü bir niteliktedir.

TFC deneyimi katılımcıların eğlenerek
öğrenmesini sağlamakta ve ekiplerin
etkileşimini arttırarak gerçek iş hayatında
da, birbirleri ile kenetlenmesini en üst
düzeye çıkartarak bazı temel kazanımlara
sahip olmalarını sağlar.

Etkili çalışan
ekip kurma

Hizalanmanın
yarattığı gücü
anlama

Stratejiyi
uygulamaya
geçirme

Zor
durumlarda
hızlı karar
alabilme

Kararları ve
altındaki
varsayımları
sorgulama

Disiplinler
arası
farkındalık ve
bilgilenme

Bireysel ve
İşbirliğinin
Çelişkileri
şirket
ölçülebilir
analiz etme ve
performansının
değer yaratımı
çözümleme
uyumu

KATILANLARIN GÖZÜYLE
8 Şubat – 30 Haziran 2021
3 Mayıs – 27 Ağustos 2021
6 Eylül – 15 Ekim 2021
16 – 19 Kasım 2021

Kayıt için her şirketin dört kişilik bir takım
oluşturması gerekir. Bir şirket en fazla 2
takım ile katılabilir. Detaylı bilgi için Alper
Şener’e asener@selco.com.tr e-posta
adresinden ulaşabilirsiniz.
Eğitim, tüm dünyada aynı anda oynanacak
olan sıralama turlarına hazırlık için, bir
uzman eğitmen tarafından katılımcıların
tercihine göre (uzaktan /yüzyüze) verilir.
Sıralama turları, tüm dünyadaki ekipler ile
aynı anda ve 3 tur üzerinden oynanır. Her
tur için 2 haftalık bir süre vardır. Sıralama
turlarında ilk 2 sırayı alan takımlar
Türkiye’yi temsilen Dünya Finali’ne katılır.
Final, Türkiye’den 2 ve dünyanın değişik
ülkelerinden gelen takımların katılımı ile
3D sanal ortamda (VIRBELA) yapılacak.
Dünya 1. olan takım, 4 günlük MIT SCM
Executive Education eğitimini kazanacak.

Ali KIRMIZI,
ŞİŞECAM Tedarik Zinciri
Geliştirme Müdürü
“Yarışma ortamı heyecanlı ve eşsiz bir
deneyimdi. Her turda bizi hatalarımızdan
ders almaya ve hataların kök sebeplerini
bulmaya zorladı. The Fresh Connection,
her kurumun yöneticilerinin ve yönetici
adaylarının yaşaması, kazandıkları bakışı
da kurumlarında yaygınlaştırmaları
gereken bir eşsiz bir deneyim”

Barış GÜNAL,
BP Procurement Category
Manager
“Eğitim içeriği ve simulasyonun pratik
uygulaması sayesinde tedarik zinciri
yapılanması ve zincirin çarklarının uyumlu
şekilde dönmesi için gereken tüm
etmenler güzel bir şekilde özetlenmişti.
Takım çalışmasının önemi, tedarik zinciri
iş dinamiklerinin anlaşılması,
önceliklendirme yapma, kısıtlı zamanda
önemli kararlar verebilme ve takım
içindeki uyumu koruyabilmenin anlamı
daha iyi anlatılamazdı”

Inchainge, oyun tabanlı öğrenme simülasyonlarında
dünya lideridir. 700'den fazla üniversitede ve
dünyanın en başarılı şirketlerinin çoğu tarafından
kullanılmaktadır. Sürükleyici iş oyunları - The Fresh
Connection, The Cool Connection ve The Blue
Connection - katılımcıları gerçekçi bir simülasyonun
kalbine yerleştiren yenilikçi bir öğrenme yaklaşımı
sunar.
SELCO, Inchainge firmasının Türkiye iş ortağıdır

THE ULTIMATE VALUE CHAIN EXPERIENCE

BRIDGING PHYSICAL AND FINANCIAL SUPPLY CHAINS

EXPERIENCE A CIRCULAR FUTURE

SELCO, tedarik zinciri ve lojistik yönetiminde seçkin yeteneklere sahip, olağanüstü sonuçlar sunan ve önde
gelen bilgi teknolojisi ile gelişmiş analitiği birleştirerek müşterilerin kaynaklarını daha etkin kullanmalarına
yardımcı olan tanınmış bir danışmanlık şirketidir.
Dürüstlük ve gayretli çabaya dayanan kültürümüz, sonuçları sunma konusundaki olağanüstü tutkuyla
birleştiğinde, tüm endüstri ve hizmet sektörlerindei müşterilerimizi geliştirmemizi sağlar. Eşsiz bilgi birikimine
sahip dünya çapındaki ortaklarımız, hizmetlerimizin değerini hızlandırır ve geliştirir.

Excellence is not a single act, but a habit
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