
KLAPEX – GRA DLA LIDERÓW PRODUKCJI I ICH PRZEŁOŻONYCH
Symulator zarządzania zespołem pracowników produkcyjnych

Tytułowy KLAPEX to firma produkcyjna, w której produkuje się klapki różnego asortymentu. Pracuje  
w niej około stu osób, tworząc dział produkcji i działy wspierające. Jak w każdej firmie, są dni gdy wszystko 
idzie jak z płatka i takie, że trzeba „gasić pożary”. Każda karta w grze to trudna sytuacja, przed którą stoi 
lider produkcji. Jego zadaniem jest wybranie najlepszego narzędzia kierowniczego, służącego załagodze-
niu konfliktu, ale również niedopuszczeniu do pojawienia się takiej samej trudnej sytuacji w przyszłości. 

W zależności od dokonanego wyboru, gracze uzyskują odpowiednią liczbę punktów.
W KLAPEX grają nie tylko uczestnicy warsztatów (mistrzowie i liderzy), ale również ich bezpośredni  
przełożeni (kierownicy produkcji). Drugi etap każdej rozgrywki polega bowiem na rozmowie rozwojowej 
kierownika produkcji z liderem lub mistrzem. Za jakość rozmowy rozwojowej kierownik również uzyskuje 
punkty.

Opinie użytkowników:

–  Sytuacje opisane w grze są prawdziwe – każda z nich mogłaby się zdarzyć w mojej firmie.
–  Język używany do opisu sytuacji jest dostosowany do odbiorcy – liderów, mistrzów
 i brygadzistów działu produkcji.
–  Gra zachęca liderów do tego, aby zanim zadecydują jak postąpią w obliczu 
 trudnej sytuacji, „zatrzymali się na chwilę” i przeanalizowali konsekwencje 
 podjęcia każdej decyzji.
–  Dzięki grze liderzy produkcji uczą się podchodzenia z dystansem do sytuacji, 
 które każdego dnia mogą ich zaskoczyć w pracy.
–  Osoba zarządzająca produkcją, dzięki uczestnictwu w grze może 
 zdobyć wiedzę na temat postaw i stylów zarządzania pracowników: 
 liderów, mistrzów, brygadzistów. Gra pozwala 
 diagnozować kulturę organizacyjną firmy.

Korzyści dla Graczy:

 jesteś przygotowany do trudnych sytuacji, nic cię nie zaskoczy;
 łatwiej osiągasz swoje cele w rozmowie;
 w trudnych sytuacjach nie jesteś sam;
 poznajesz sposób myślenia i potencjał swoich podwładnych;
 decydujesz o tempie i kierunku rozwoju pracowników; 
 sam rozwijasz swoich pracowników;
 podejmujesz trafniejsze decyzje podczas rekrutacji;
 zyskujesz czas na zadania, które wcześniej odkładałeś;
 masz bardziej zaangażowany zespół.

GRA POSZKOLENIOWA
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Dlaczego New Players Poland?
Jesteśmy innowacyjnym, skutecznym, pełnym pasji zespołem doświadczonych trenerów bizne-
su, współpracujących z organizacjami od 20 lat. Znamy problemy dużych i małych firm. Od lat 
szkolimy z powodzeniem pracowników, doradzamy zarządom korporacji, prowadzimy coachingi  
i organizujemy długoterminowe projekty rozwojowe. Wiemy, że uczestnicy szkoleń i kursów  
potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w codzienną rutynę. Zrozumieliśmy, że kluczem 
do sukcesu jest ugruntowanie tego, co przekazujemy na szkoleniach. Idealnym rozwiązaniem 
byłoby powtarzanie i przypominanie zdobytych umiejętności.
Zastanawialiśmy się, co pomoże w miły i sympatyczny sposób wdrożyć i odświeżyć wiedzę  
wyniesioną ze szkoleń, bez odrywania pracowników od stanowisk pracy i wysyłania na dodatko-
we 2-dniowe szkolenie. Co w atrakcyjnej formie pomoże kształtować nawyki w codziennej pracy?
Odpowiedź nasunęła się sama: GRY POSZKOLENIOWE!

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

tel. +48 698 166 890

New Players Poland Sp. z o.o.
www.newplayers.pl

edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji
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