The Fresh Connection
Değer zinciri deneyiminde son nokta
The Fresh Connection, kavramsal metodoloji ve pratik yaklaşım arasında mükemmel bir denge kurmanızı
sağlar. Bu çapraz fonksiyonel iş simülasyonu, katılımcıların teoriden gerçek hayata, tedarik zinciri
yönetiminin en iyi uygulamalarını keşfederek kritik yeteneklerini geliştirmelerini teşvik eder.
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The Fresh Connection, katılımcıların takım halinde, kurgusal
bir mevye suyu üreticisi şirketin yönetimi konunda stratejik
kararlar vermesini sağlayan web tabanlı bir iş
simülasyonudur. Bu çapraz fonksiyonel iş simülasyonu,
katılımcıların, tedarik zinciri yönetimiyle ilişkili kritik
yeteneklerini geliştirmelerini sağlar ve gerçek hayat
zorluklarıyla baş etmenin en iyi uygulamalarını
deneyimlemelerine fırsat tanır.

The Fresh Connection, son model bir online iş
simülasyonudur. İsmini, içinde bulunduğu zorlu durumdan
kurtulmaya ihtiyaç duyan kurgusal bir mevye suyu üreticisi
şirketten alır.
• Oldukça interaktif internet tabanlı bir iş simülasyonu
• Çok yönlü bir deneyimsel öğrenme aracı
• Takım çalışma ortamının teşvik edildiği
• İşbirliğini ölçülebilir kılmanın ileri bir yöntemi
• Kanıtlanmış bir değişim başlatma aracı
• Çapraz fonksiyonel farkındalığı arttırma fırsatı
• Optimizasyona giden yolda öncü bir araç

Amaç
The Fresh Connection, katılımcıları gerçek hayat benzeri bir
simülasyonun ortasına koyarak verdikleri her kararın,
sadece fonksiyon bazında değil tüm işletme üzerindeki
etkisini gözlemlemelerini mümkün kılar, böylece farklı bir
öğrenme deneyimi sunar.
The Fresh Connection, oyunun eğitim ve araştırmadaki rolü
üzerine yoğunlaşır. Oyuncuyu, literatürde sıkça tartışılan
Entegre Karar Verme bağlamıyla karşı karşıya getirir ve
öğrenmeyi takım çalışması ile zenginleştirir. Böylece, grup
dinamiklerinin çalıştığı, departman önceliklerinin ortak
işletme stratejisine evrimleştiği bir ortam yaratır.
The Fresh Connection, bir yandan gerçek hizalanmanın ve
taktiksel bilgi ve yeteneklerle desteklenen iyi kurulmuş bir
tedarik zincirinin gücünü deneyimletirken, diğer yandan
satış ve operasyon planlama, raf ömrü, güvenlik stoğu,
hizmet seviyesi anlaşmaları ve daha birçok konuda
uzmanlıklarınızı arttırır.

Bilgi Platformları
• Satış ve Operasyon Planlama
• Stratejik Hizalanma
• Verimlilik

• Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi
• Hizmet Seviyesi Anlaşmaları
• Envanter Yönetimi

Öğrenme Hedefleri
• Satış ve Operasyon Planlama döngülerini birleştirmek
• Tedarik zinciri önceliklerini yönetmek
• Hizalanma
•
•
•
•
•
•
•

ve
çapraz
fonksiyonel
işbirliğini
deneyimlemek
Tedarik zinciri stratejilerinin önemini kavramak
Stratejiyi eyleme çevirmek
Tedarik zincirindeki riskleri koordine bir şekilde
yönetmeyi öğrenmek
Şirket içi ve şirketler arası takımlar kurmak
Değer zincirindeki fonksiyonel çelişkilerin farkına
varmak
İyi tasarlanmış bir dizi temel performans göstergesinin
gücünü deneyimlemek
Satın alma, operasyon, tedarik zinciri ve satışın finansal
izdüşümlerini gözlemlemek
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Oyun kurulumu

Roles

The Fresh Connection neden farklı?

Oyun kurulumu, katılımcıların 4 kişilik ekipler halinde, sanal
veya fiziksel ortamda bir araya gelerek simülasyon
oyununu oynamalarını gerektirir. Ekip üyelerinin her biri,
simülasyonun sunduğu dört yönetici rolünden birini
üstlenir. Takımların mücadelesi, kurumsal stratejinin ve iş
hedeflerinin düşülmesi ve sanal bir şirketin yönetilmesi
üzerinden gerçekleşir. Simülasyon, teoriden gerçek hayata
tedarik zinciri yönetiminin en iyi uygulamalarını kullanarak
gelişmiş bir öğrenme deneyimi sunar.

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

The Fresh Connection bir strateji ve taktik oyunudur.
Kararlarınızın uzun vadedeki etkileriyle değerlendirilirsiniz.
Şirketin 6 aylık sürecine denk gelen turlara katılan
oyuncuların, kısa dönemli kazançlara yoğunlaşmaktansa,
proaktif olmaları ve iş performansını ve kazanç
sürdürülebilirliğini etkileyecek uzun dönemli kararlar
üzerinde derinlemesine düşünmeleri teşvik edilir.

Anahtar Kazanımlar
•

Değer zinciri yönetiminin, iş performansı üzerindeki
etkisini deneyimlenmesi

•

Fonksiyonlar arası hizalanmanın olumlu etkilerinin
anlaşılması

•

Grup dinamikleri ve değer zinciri çelişkileri gibi
zorlukları yönetmenin öğrenilmesi

Satış Müdürü
hizmet seviyesi, promosyon yoğunluğu, satış hacmi
indirimleri ve fiyat gibi teslimat şartlarının müşteri
müzakereleriyle belirlenmesinden sorumludur.

Tedarik Zinciri Müdürü
güvenlik stoğu seviyesini tedarikçiler ve üretim tesisleriyle
eşleyerek akıllı bir tedarik zinciri stratejisi geliştirmekten,
böylece şirketin müşteriye verdiği sözlerin tutulmasını
sağlamaktan sorumludur.

Her turla birlikte, deneyimli bir tedarik zinciri uzmanı
kararlarınızın sonuçlarını değerlendirerek size rehberlik
eder. Böylece bir sonraki turda kararlarınızı geliştirme
fırsatı bulursunuz.

Aynı zamanda, gerçek iş hayatınızdan farklı olmayan bir
ortamda iletişim ve karar verme yeteneklerinizi geliştirme
imkanından faydalanırsınız.

Operasyon Müdürü
verimlilik ve üretim hatlarının yönetilmesinden sorumludur.
Verimliliğin artırılmasına yönelik girişimler ve kapasite
planlama tercihleri, esnek ve uygun maliyetli üretim
yetkinliklerini mümkün kılar.

Satın Alma Müdürü
tedarikçi seçiminden ve doğru satın alma anlaşmalarının
yapılmasından sorumludur. Şartların müzakere edilmesi
maliyeti azaltır, ancak tedarik riskleri de göz önünde
bulundurulmalıdır.
THE FRESH CONNECTION, Ultimate Business Simulation Game

|3

SELCO is a recognized consulting company with distinguished capabilities in supply chain and logistics
management, delivering outstanding results and helping clients to use their resources more effectively by
combining leading information technology and advanced analytics.
Our culture based on integrity and diligent effort, coupled with exceptional passion for delivering results enable
us to retain and develop our customer base across all major industries and service sectors. Our partners
around the globe with unique knowhow clusters accelerate and enhance the value of our services.

Excellence is not a single act, but a habit

We are a team, always proud to do the right by our clients, our partners, and our communities.
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