
Döngüsel bir geleceği keşfedin

The Blue Connection, internet tabanlı yenilikçi bir iş simülasyonu oyunudur.
Oyun, kurgusal bir bisiklet üreticisi için döngüsel stratejiler geliştirilerek doğrusal değer 

zincirinin döngüsele dönüştürülmesini konu alır.
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Öğrenme Hedefleri
Dünya gittikçe daha fazla insana ev sahipliği yapıyor, bu
insanların büyük çoğunluğu şehirlerde yaşıyor ve yaş
ortalaması artıyor. Refah seviyesi küresel olarak
yükselişte, bu da hammadde kullanımı oldukça fazla olan
orta sınıf nüfusunun büyümesi anlamına geliyor. Sonuç
olarak, artan karbon ayakizi ve atık üretimiyle karşı
karşıyayız. Küresel tüketim, dünyanın onarıcı kapasitesini
geçmiş durumda.

The Blue Connection, şirketlerin ve bireylerin, döngüsel
ekonomiyi benimsemenin getireceği fırsatları ve zorlukları
anlamalarına ve deneyimlemelerine yardım eder.
Simülasyon oyunu, öğrenmeyi kolaylaştırmanın,
müşterilerle iletişim kurmanın ve aşağıdaki alanlarda
uzmanlıklarınızı belirlemenin güçlü bir yoludur:

• Döngüsel ekonominin önemi

• Hizalanma ve çapraz fonksiyonel işbirliği

• İyi kurgulanmış döngüsel ekonomi stratejileri kurmak

• Stratejiyi eyleme çevirmek

• Şirket içindeki ve şirket dışındaki değer zinciri
ortaklarıyla aynı dili konuşmayı öğrenmek

The Blue Connection
The Blue Connection, dünyanın önde gelen şirketleri
tarafından döngüsel ekonominin karmaşıklıkları konusunda
çalışanlarının eğitiminde kullandıkları, oldukça gelişmiş bir
iş simülasyonudur. Deneyimsel öğrenmenin bu yeni yolu,
sizi gerçekliğe en çok yaklaştıracak deneyimi sunar.
Belirsiz ve değişken piyasa koşulları altında tedarik
zincirlerinin karmaşıklığı ve birbirine bağlılıklarına dair
içgörü kazandırır.

Doğrusaldan Döngüsele

Döngüsel ekonomi. getirileri geniş kitlelerce kabul edilen
yeni iş fırsatları sağlar. Bakım ve onarım, yeniden kullanım,
yeniden imalat, yenileştirme ve geri dönüşüm yoluyla
hayata geçirilen döngüsel stratejiler, % 1’den % 4’e kadar
ekonomik fayda sağlar. Bu stratejiler şirketlere şu
avantajları sunar:

• Tüketiciden tüketiciye (C2C) ve tüketiciden firmaya (C2B)
yeni pazarlara giriş fırsatı

• Pazar payı artışı

• Yeni ve farklılaştırıcı hizmet teklifleri

• Rekabet avantajı

• Son teknolojilerin kullanımı

• Sürdürülebilir bir gezegen ve iş modeli için çözümler

Modern işletmelerin iş yapış şekillerini değiştirmeleri
gerektiği gün geçtikçe daha da netleşiyor; döngüsel
ekonomi sunduğu yeni iş fırsatlarını, anlamları ve
zorlukları ile deneyimleyin.

Deneyimleyerek Öğrenme Konsepti

Yüksek performanslı değer zincirleri, organizasyon
genelinde işbirliği gerektirir. “Al-yap-at” şeklinde işleyen
doğrusal üretimi terk edip döngüsel bir yaklaşım
benimsemek ise zordur.

Döngüsel ekonomiye nasıl ayak uydurursunuz? İdeal
olarak, insanların çeşitli engellerin üstesinden gelmeyi
öğrenebileceği farklı senaryolarla deneyler yapmak
istersiniz. The Blue Connection’ın devreye girdiği nokta işte
tam burasıdır : katılımcılar, iş simülasyonu oyunları
vasıtasıyla karmaşık teorileri anında pratiğe dönüştürerek,
eşsiz bir deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulurlar.

Deneyimsel öğrenmenin faydaları:

• Yoğun etkileşim

• Sürekli ve hızlı geri bildirim

• Öğrenmenin kalıcılığı

• Teoriyi pratikte uygulama fırsatı

• Risksiz gerçek dünya deneyimi

• Takım çalışması ve sosyal becerilerin geliştirilmesi

• Hata maliyetinden kaçınma

Döngüsel bir geleceği keşfedin

Bilgi Platformları
• Malzeme ve parçaların değerlendirilmesi

• Tersine lojistik

• Değer zinciri işbirliği

• Malzeme sürdürülebilirliği

• Üçüncü parti riski

• Ürün sahiplenmesi

THE BLUE CONNECTION
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Oyun kurulumu

Katılımcılar bisiklet üreten The Blue Connection adlı kendi
kurgusal şirketlerini yönetme fırsatına sahiptir.

İşletmelerin iş yapış şekillerini değiştirmelerine yönelik
artan talebe uyum ve döngüsel ekonominin sunduğu yeni iş
fırsatlarından faydalanmak amacıyla şirket, yeni bir yönetim
ekibini işe aldı. Bu ekibin, şirketin doğrusal değer zincirini
döngüsele dönüştürmesi beklenir.

Katılımcılar, “al-yap-at” şeklinde işleyen doğrusal
üretimden, döngüsel bir yaklaşım benimsenerek yeni bir iş
modeline geçişin nasıl gerçekleşeceğini öğrenirler.

Roller
Takımlar verdikleri her kararın, sadece fonksiyon bazında
değil, tüm işletme ve döngüsel değer zinciri üzerindeki
etkisini deneyimleyecek!

Deneyiminizi Özelleştirin

The Blue Connection, öğrenme hedeflerinizle eşleşecek
şekilde kolayca özelleştirilebilir. Karmaşıklık seviyesi,
konular, oyunun sunulma formatı ve hatta tur sayısı bile
ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere çeşitlendirilebilir.

The Blue Connection’ın simülasyon yazılımı, kullanımı
herkes için kolay olacak ve bilgisayar veya tablet her
platformdan oynanabilecek şekilde tasarlandı. Oyunda
ihtiyacınız olan tüm yardım bilgileri, ihtiyaç duyduğunuz
anda kolayca ulaşabilmeniz için oyun ekranlarına entegre
edildi.

Satış Müdürü

farklı segmentten alıcılarla müzakerelerin yapılmasından
sorumludur. Pazarlıklar, satış kontratları (CTI, INCOterm);
yeniden alım kontratları (kalite ve hacim) ve hizmet
kontratları (dış kaynak, bakım, garanti) seçeneklerini içerir.

Satın Alma Müdürü

farklı tedarikçilerle müzakerelerin yapılmasından
sorumludur. Pazarlıklar, satın alma kontratları için kalite,
dayanıklılık, sürdürülebilirlik; malzeme satış kontratları için
hacim; hizmet kontratları için sahiplik seçeneklerini içerir.

Tedarik Zinciri Müdürü

geri dönüşüm ve lojistik hizmet sağlayıcılarıyla
müzakerelerin yapılmasından; bakım programlarına, depo
yönetimine, güvenlik stoğuna ve tersine ürün akışında
sipariş miktarına dair kararların alınmasından sorumludur.

Finans Müdürü

Finansal hizmet sağlayıcılarıyla (lease, kredi)
müzakerelerinin yapılmasından, geri alınan ürünler için
fiyatların kararlaştırılmasından ve tüm şirket için
döngüsellik hedeflerinin belirlenmesinden sorumludur.

The Blue Connection neden farklı?

The Blue Connection, katılımcıları gerçeğe benzer bir
simülasyonun merkezine koyan, böylece onlara verdikleri
her kararın sadece kendi fonksiyonları üzerinde değil, tüm
işletme genelindeki etkilerini deneyimleme fırsatı sunan
farklı bir öğrenme yöntemidir.

The Blue Connection, oyunun eğitim ve araştırmadaki rolü
üzerine yoğunlaşır. Oyuncuyu, literatürde sıkça tartışılan
Entegre Karar Verme bağlamıyla karşı karşıya getirir ve
öğrenmeyi ekip çalışması ile zenginleştirir. Böylece, grup
dinamiklerinin çalıştığı, departman önceliklerinin ortak
işletme stratejisine evrimleştiği bir ortam yaratır.

Katılımcılar, takım içi deneyimlerle, kendi performanslarını
anlayabilir ve iş oyununa rehberlik eden onaylı eğitmenden
sürekli olarak geri bildirimler alırlar.
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