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Programy komputerowe do nauki zarządzania firmą dające 

uczestnikom możliwość podejmowania realistycznych decyzji 
biznesowych w wybranej branży.

Szeroki zakres podejmowanych decyzji - wybór usług, ustalanie cen, zakup 

urządzeń, zatrudnianie pracowników. 

Prosta obsługa - dostęp do symulacji przez przeglądarkę internetową 24 

godziny  na dobę 7 dni w tygodniu.

Zwiększenie motywacji do nauki poprzez wprowadzenie rywalizacji 
między uczestnikami.

Rozwój umiejętności pracy w grupie, podejmowania decyzji pod presją 

czasu.
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SYMULACJE BIZNESOWE POZWALAJĄ UCZESTNIKOM NA TESTOWANIE 

POMYSŁÓW BIZNESOWYCH, EKSPERYMENTOWANIE ZE STRATEGIAMI 
BIZNESOWYMI  ORAZ DOŚWIADCZANIE KONSEKWENCJI SWOICH 

DZIAŁAŃ W WIRTUALNYM ŚRODOWISKU BIZNESOWYM.

Dr Ernest Cadotte
University of Tennessee in Knoxville USA

Atrakcyjna forma przekazywania wiedzy, innowacja dydaktyczna.

Trening umiejętności analitycznych, logicznych i kreatywności.

Symulacje do wykorzystania na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, ekonomii, 
zarządzania, rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej itp.

Prostsze zrozumienie zagadnień ekonomicznych, biznesowych 

przez uczestników. 
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NASZE PRODUKTY

SYMULACJA BIZNESOWA 

"BIURO PODRÓŻY"/"TRAVEL AGENCY" 

SYMULACJA BIZNESOWA 

"SERWIS IT" 

SYMULACJA BIZNESOWA 

"WARSZTAT SAMOCHODOWY" 

SYMULACJA BIZNESOWA 

"SALON FRYZJERSKI" 

SYMULACJA BIZNESOWA 

"FIRMA TRANSPORTOWA" 

SYMULACJA BIZNESOWA 

"SALON KOSMETYCZNY" 
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gotowy produkt do zastosowania na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, 
ekonomii, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
zwiększenie prestiżu placówki,
przewaga konkurencyjna na rynku edukacyjnym,

innowacyjne, profesjonalne narzędzie do kształtowania postaw przedsiębiorczych,

kształcenie umiejętności praktycznych i myślenia strategicznego,

empiryczne przygotowanie uczestników do prowadzenia własnego biznesu,

zwiększenie motywacji do nauki poprzez zastosowanie grywalizacji.
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CEL GŁÓWNY
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„Chcemy zmieniać tradycyjne podejście do nauki szeroko rozumianej 
przedsiębiorczości poprzez wprowadzanie profesjonalnych 

i innowacyjnych rozwiązań ” 

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Skontaktuj się z nami!
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Wojciech Pitura

502 419 206

www.revas.pl

wpitura@revas.pl


