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Cum ar fi să fii în boardul de 

conducere al unei firme cu o cifră 

de afaceri de peste 100 de Milioane 

de Euro? 

Dacă vrei să experimentezi una dintre cele 

mai tari simulari de business (e Made in Germany), înscrie-te la Business Tech Simulation 2021. 

Experiența e uitmitoare: 

• Îți oferă o experiență veritabilă de Top Management fără riscurile de a pierde capital în 

viața reală. 

• Vei lucra în echipă cu alți colegi de vârsta ta. 

• Formatul este flexibil și compact: fie Weekendsim 3 sâmbete de la 10 la 14 (pe 17, 24 

aprilie și 15 mai 2021), fie Fridaysim 3 vineri de la 12 la 16 (pe 16, 23 aprilie și pe și 14 mai 

2021). 

• Vei avea un coach cu experiență de 12 ani de coaching cu această simulare. 

• Vei fi în competiție cu alte echipe din aceeași categorie de vârstă (recomandat clasa a 

12a, posibil și clasa a 11a). 

• Vei primi niște informații compacte despre cum funcționează economia la prima etapă 

a simulării. 

• Vei învăța practic din greșelile tale și ale competitorilor. 

• Te vei distra. Și este gratuit. 

• Îți vei dezvolta un sistem alcătuit din 21 de competențe antreprenoriale și de 

management dovedite științific* de la gândire strategică și capacitatea de a lua decizii 

până la problem solving și gândire intuitive/proactivă.  

• Primești o diploma de participare la Simulare, iar echipele câștigătoare primesc ca 

premiu participarea gratuită la un seminar de dezvoltare personală derulat în Octombrie 

2021 (coach Cristian Mustață). 

Ce condiții trebuie să îndeplinești: 

• Să te înscrii la linkul de aici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

NFAGpv7DeWEhyUOs82tFmbUzl5fMIJmfz491W6DFZ5M1HQ/viewform?usp=sf_link  

• Să poți participa în toate zilele ce corespund opțiunii alese de tine. 

• Să ai un calculator cu conexiune de internet. 

• Să ai o adresă de email pe care să îți faci un cont Guest de MS Teams. 

• Să o faci fiindcă vrei să înveți ceva prin metoda de joc serios nu fiindcă zice mama, 

tata sau prietenii. 
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