BUSIneSSgaMe
vulcanus
vulcanus: Interactieve
businessgame voor innovatie.

Vulcanus
vulcanus spirit for innovation.
Vulcanus is een interactieve business game voor ondernemers
en iedereen die zich binnen organisaties bezighoudt met
het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten.
Door het spelen van de game ervaar je spelenderwijs
het proces van open innovatie en leer je om dit proces
te versnellen en succesvol af te ronden. Daarnaast speelt
samenwerken in een dynamische omgeving onder tijdsdruk
een belangrijke rol.
De game Vulcanus speelt zich af op een fictieve,
nieuwe planeet tussen aarde en Mars….

In het jaar 2072…
Tussen Aarde en Mars is een nieuwe miniplaneet ontdekt. Na de uitvinding van de
Warp-technologie kan de mensheid naar Vulcanus reizen waar intelligent leven blijkt
te bestaan. De Chinees Tan Hui legt het eerste contact met de Vulcans, de bewoners
die uiterlijk weinig verschillen van mensen. Ze zijn van nature nieuwsgierig, maar
kritisch.
Wat transportmiddelen betreft lijkt de tijd op Vulcanus honderd jaar stil te hebben
gestaan. De Vulcans rijden rond in conventionele voertuigen en helikopters vliegen
er slechts sporadisch. Vaar- en vliegtuigen komen helemaal niet voor.
Het handelsverdrag uit 2071 maakt het voor Aardse leveranciers mogelijk om met
innovatieve producten de nieuwe markt van Vulcanus te betreden. Leveranciers
besteden veel tijd en geld aan een succesvolle marktintroductie. De concurrentie is
echter moordend!

Interactieve business game voor open innovatie
Jij als ondernemer hebt dagelijks te maken met klanten en/of stakeholders. Een
steeds sneller veranderende klantvraag, toenemende concurrentie en wisselende
marktomstandigheden betekenen dat je moet innoveren om je concurrentiepositie te
behouden. Niet alleen qua product of dienstverlening, maar ook in de wijze waarop
afdelingen, teams of organisatieonderdelen in de praktijk met elkaar samenwerken.
Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk mislukt 75% van de innovaties! Een
innovatie komt niet of te laat van de grond of doelstellingen en verwachtingen
worden niet gehaald. Dat kost geld en kansen in de markt.
JE kansen vergroten met open innovatie
Je vergroot de kans op een succesvolle innovatie door actief op zoek te gaan naar
nieuwe kennis en ideeën buiten je eigen organisatie. Door te investeren in de externe
ontwikkeling van technologie, maar ook door andere organisaties en klanten te
betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe producten of vormen van dienstverlening.
Dit proces wordt ‘open innovatie’ genoemd. Open innovatie begint met een
mentaliteitsverandering bij jezelf en binnen je organisatie.
Veel mensen gaan er vanuit dat ze de inhoud van diensten
of producten volledig zelf moeten ontwikkelen. Maar om je
producten of diensten extra waarde te geven voor je klanten,
kan juist samenwerken met anderen een wederzijdse
meerwaarde opleveren. De spelsimulatie Vulcanus zet
deze mentaliteitsverandering in gang.

VULCANUS

Doelgroep
Vulcanus is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het ontwikkelen van
innovatieve producten en diensten en zoekt naar de juiste weg om die ideeën
in de markt te zetten. Van idee, via concept en prototype naar een succesvolle
marktintroductie. Vulcanus geeft ontwikkeltrajecten een energy boost.
Vulcanus is er voor ondernemers, voor managers en voor alle andere medewerkers
in organisaties waar innovatie en het goed kunnen inspelen op de klantvraag van
wezenlijk belang zijn. De game is ook zeer geschikt voor netwerkgroepen en
ondernemersverenigingen.
Is het jouw taak om innovatie en ondernemerschap in jouw organisatie vorm te
geven? Dan is Vulcanus je spirit for innovation!
Aantal deelnemers en tijdsduur
Vulcanus wordt gespeeld met 10 tot 16 deelnemers. Het spel duurt, afhankelijk van
jouw persoonlijke wensen en doelen, 4 tot 6 uur. Bij meer deelnemers spelen we
met teams tegen elkaar.
Investering
• Bij een groep van maximaal 16 personen is de prijs € 3.950,-.
• Bij grotere groepen maken wij graag een prijs op maat voor je.
• De prijzen zijn inclusief alle spelmaterialen en begeleiding door een of meerdere
ervaren organisatieadviseurs op je eigen locatie.
• De prijzen zijn exclusief btw en reiskosten.
• Specifieke wensen of een aangepast programma? Vraag ons naar de mogelijkheden.
Wat levert het op?
Vulcanus is uitermate geschikt om met de thema’s open innovatie, ondernemerschap
en samenwerking aan de slag te gaan. Een deelnemer ervaart:
• Welke stappen er nodig zijn van idee tot succesvolle marktintroductie.
• Wat de invloed is van zijn eigen rol op dat succes.
• Hoe hij tot een keuze voor het meest kansrijke project komt.
• Hoe hij voldoende middelen kan organiseren om het hele
innovatietraject te financieren.
• Het belang van het betrekken van de klant in elke
fase van de ontwikkeling.
• Het belang van het samenwerken met andere
partijen om succesvol te innoveren.
• Hoe hij met andere partijen in de samenwerking
omgaat. Kan hij ze vertrouwen en wat spreekt hij
af bij gezamenlijke innovaties?
CONTACT
info@teamplayers.nu
+31 (0)497 76 90 16

