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The World’s Largest Strategy and Management Competition

Wrzesień - październik Rejestracja zespołów

29.10 - 10.11.2015 Demo trening

12.11 - 21.12.2015 I etap on-line

12.01-23.02.2016 II etap on-line

Marzec 2016 Finał krajowy

Kwiecień 2016 Finał światowy w Makao

Rozbudowany zakres decyzyjny GMC czyni z symulacji największą 
grę strategiczną w Polsce, jak i na świecie.

„GMC to ciekawa możliwość poszerzenia wiedzy 
z zakresu zarządzania firmą, uczy również 
zarządzania projektem. Pozwala spojrzeć na 
organizację jako na całość.”  
- Anna Płocic, Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo

syMulACjA bizNesoWA NuMeR 1. W PolsCe i NA śWieCie!

„Dało nam niezwykłą okazję do zrozumienia 
złożoności decyzji, jakie trzeba podejmować, by 
efektywnie zarządzać firmą i do sprawdzenia się 
w roli menedżerów.” - Marek Rogala, uniwersytet 
Warszawski

IDEA KONKURSU 
GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

Global Management Challenge to międzynarodowy konkurs prowadzony on-line, na bazie zaawansowanej  
symulacji biznesowej. Obecny w blisko 40 krajach, projekt zgromadził już ponad pół miliona uczestników. Od 2000 
roku GMC jest obecny w Polsce, krajowe edycje organizuje firma BIGRAM. Nadchodząca, 16 edycja w Polsce 
rozpocznie się w listopadzie. Wszystkie startujące zespoły ( będzie ich około 300 – 400) zostaną podzielone  
na grupy w obrębie których będą rywalizować na wirtualnym rynku.

GMC daje uczestnikom możliwość treningu twardych umiejętności analitycznych, analizy finansowej, oceny ryzyk, 
analizy rynkowej, konkurencji, etc. A wszystko to przy dużym zaangażowaniu emocjonalnym, co wzmacnia efekt 
nauki ale i satysfakcji z udziału w tak nietypowym projekcie szkoleniowym.

Największą korzyścią dla firm przystępujących do GMC jest: zastosowanie zaawansowanej 
grywalizacji w procesach rozwojowo integracyjnych, employer branding, okazja do 
nagrodzenia pracowników, oceny potencjału młodych talentów, dostęp do obiecujących 
kandydatów.



A n g A ż u jąc e  s z ko l e n i e  o pA rt e  n A  g r y wA l i z Ac j i

Kolejne etapy konkursu prowadzone są on-line. Cykle decyzyjne odbywają 
się co tydzień, oznacza to, że uczestnicy raz w tygodniu logują się na stronę, 
aby wypełnić arkusz decyzyjny, a następnie pobrać raport dla zarządu  
i poznać wyniki rozgrywki, czyli m.in. raporty finansowe swoich spółek 
oraz informacje rynkowe, informacje o konkurencji.  Finał krajowy to 
jednodniowa sesja w Warszawie. 

Zwycięzcy edycji reprezentują Polskę na Finałach Światowych GMC  
w Makao. W konkursie nagrodą są również studia podyplomowe  
w Akademii Leona Koźmińskiego.

91% osób deklaruje rozwój umiejętności 
analitycznych w trakcie udziału w konkursie

80% uczestników uważa, że w dużym lub bardzo dużym stopniu 
nauczyło się lepiej planować i wdrażać strategię

ZASADY SYMULACJI

Rolą drużyn (3-5 osób) w symulacji będzie zarządzanie wirtualnym przedsiębiorstwem 
produkcyjno – handlowym i konkurowanie z innymi firmami/zespołami.

Drużyny w każdym cyklu decyzyjnym będą podejmować ponad 70 decyzji m.in. o: skali i produkcji, kanałach 
dystrybucji, cenach i promocji swoich produktów, wynagrodzeniu kadry, wydatkach na marketing, podejmowanych 
inwestycjach, rozbudowie firmy, emisji akcji, wypłatach dywidendy. 

Symulacja jest interaktywna, zespoły będą konkurowały ze sobą, rywalizując o osiągnięcie jak najlepszego wyniku 
(investment performance). Gracze będą mogli śledzić na bieżąco rozwój rynku  i zachowania konkurencji. 
Po każdym cyklu decyzyjnym drużyny będą otrzymywały raporty, z których dowiedzą się o wynikach swoich 
działań, kosztach prowadzonej działalności oraz reakcji konsumentów i inwestorów. 

Kluczem do osiągnięcia sukcesu będzie zrozumienie sytuacji  rynkowej,  zaplanowanie strategii rozwoju dla swojej 
firmy,  z uwzględnieniem źródeł finansowania orazzachowania  konkurencji.



KONTAKT
Organizator: BIGRAM
tel.:  (22) 646 94 94
mail.: info@gmcpoland.pl
www.gmcpoland.pl

zesPoŁy FiRMoWe

Zespoły studenckie rekrutujemy z ponad 80 uczelni wyższych (technicznych 
i ekonomicznych) z całej Polski. Pracodawcy zainteresowani dotarciem do 
określonej grupy kandydatów, talentów z całej Polski, aktywnych, wszechstronnych 
studentów mogą realizować skutecznie politykę employer branding, sponsorując 
zespoły studenckie. 

Sponsorując studentów firmy inwestują w edukację swoich przyszłych kandydatów, 
zyskują okazję do oceny ich potencjału oraz podkreślenia  swojej atrakcyjności jako 
pracodawcy.

 » Profil zespołów studenckich można określać do 25 października 2015r.
 » Koszt sponsorowania zespołu studenckiego to 6400 netto. 
 » Przy pakietach obejmujących zespoły studenckie oferujemy dodatkowe 

aktywności na uczelniach, promocję pracodawców, dostęp do baz kandydatów.

W zespołach startują: młode talenty, specjaliści, osoby 
ze stanowisk decyzyjnych (lub przygotowywane do 
objęcie funkcji decyzyjnych), kierownicy zespołów, 
menedżerowie.  Szczególnie korzystne są zespoły tzw. 
mieszane, złożone z pracowników różnych specjalizacji. 

Koszt udziału zespołu firmowego to 6000 netto.
Rejestracja zespołów firmowych trwa do 25 października.
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Zgłaszane zespoły firmowe korzystają: 

 » z interaktywnej i angażującej formy szkolenia, 

 » zbierają nowe  menedżerskie doświadczenia, 

 » zyskują spojrzenie na biznes z lotu ptaka, 

podejmują decyzję i biorą odpowiedzialności za 

wszystkie obszary biznesu, od produkcji, przez 

marketing, HR, sprzedaż,  po relacje inwestorskie.

73%  uczestników zauważa poprawę umiejętności współpracy w zespole.

edycja

Pracodawców zapraszamy do zgłaszania zespołów firmowych, złożonych z pracowników 
oraz korzystania z możliwości realizacji projektów rozwojowo - integracyjnych w konkursie 
GMC Poland. 



Integracja INTERAKTYWNE SZKOLENIE wzmocnienie 

ducha zdrowej rywalizacji w firmie NAUKA PRZEZ PRAKTYKĘ ocena potencjału 

motywacja i rozwój talentów REKRUTACJA I PROMOCJA 

Employer Branding Integracja TEAMBUILDING 

wirtualna wojna rynkowa Rozwój Intuicji Biznesowej  szkolenie on-line 

konkurs  symulacja biznesowa

Największa w Polsce i na świecie symulacja biznesowa

 (22) 646-94-94, info@gmcpoland.pl

REJESTRACJA ZESPOŁÓW NA
www.gmcpoland.pl 



www.worldgmc.com

www.gmcpoland.pl

AngolA, AustrAliA, BiAłoruś, BelgiA, BrAzyliA, KAnAdA, repuBliKA zielonego 

przylądKA, CzeChy, dAniA, estoniA, FrAnCjA, gAnA, niemCy, greCjA, hong Kong, indie, 

WyBrzeże KośCi słonioWej, KuWejt, łotWA, mAKAu, meKsyK, mozAmBiK, Chiny, polsKA, 

portugAliA, puerto riCo, KAtAr, rumuniA, rosjA, singApur, słoWACjA, hiszpAniA, 

turCjA, uKrAinA, zjednoCzone emirAty ArABsKie, stAny zjednoCzone, WenezuelA

join the Challenge!

NOWOŚĆ!!! 
Webinary z finalistami gmC!


