
Poland 2014

Zapraszamy do największej symulacji 
biznesowej, prestiżowego konkursu

Zgłoś zespół (3-5 osób)  
i poczuj się menedżerem. 
Zarządzaj wirtualną firmą,  
konkuruj z setkami zespołów  
z całej Polski, walcz o mistrzostwo  
i udział w finale światowym!

Zarejestruj się na:

GLOBAL 
MANAGEMENT 
CHALLENGE

Poland 2014

www.gmcpoland.pl

15 polska edycja!

GMC gwarantuje emocje, praktyczne 
doświadczenia, wiedzę i rozwój umiejętności!

Co będziesz robił w listopadzie?
Może chcesz pozarządzać?



KORZYŚCI DLA STUDENTÓW
 » pierwsze praktyki zarządzania
 » nawiązanie kontaktów z potencjalnymi 

pracodawcami
 » spojrzenie na firmę z pozycji zarządu
 » rywalizacja z profesjonalistami i praktykami biznesu
 » weryfikacja i uzupełnienie wiedzy akademickiej o 

doświadczenia
 » rozwój umiejętności: pracy w zespole, planowania 

strategicznego, podejmowania decyzji, etc.
 » okazja do zawarcia ciekawych znajomości
 » dla zwycięzców – reprezentowanie naszego kraju 

na Finałach Światowych, studia podyplomowew 
Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Więcej informacji na:
www.gmcpoland.pl,  www.facebook.com/PolandGMC
BIGRAM, e-mail: info@gmcpoland.pl 15 polska edycja!

Patron honorowy Patroni medialni Partnerzy na uczelniach Organizator

 »pół miliona  

uczestników na świecie! 

 »27 tysięcy  

absolwentów w Polsce!

Każda zarejestrowana drużyna otrzymuje potwierdzenie o kwalifikacji do konkursu.  
Dzięki wsparciu Sponsorów, zakwalifikowane zespoły studenckie mogą brać udział  
w konkursie bezpłatnie. Istnieje możliwość łączenia w drużynach studentów kilku kierunków, 
roczników lub uczelni.

Rejestracja zespołów studenckich do 15 edycji konkursu w Polsce 
trwa do 20 października 2014. Wcześniej zarejestrowane zespoły mają 
większe szanse na pozyskanie sponsora.  

Rejestracja jest już otwarta na

REJESTRACJA ZESPOŁÓW STUDENCKICH

GMC to największa na świecie i w Polsce biznesowa symulacja strategiczna, łącząca zalety 
e-learningu z nauką przez praktykę. Do udziału w projekcie zapraszamy 3-5 osobowe 
zespoły studenckie oraz firmowe. 

Zespoły studenckie powołują aktywni, ambitni i zmotywowani studenci, którzy poszukują 
możliwości rozwoju swoich zainteresowań oraz wiedzy. Dzięki sponsorom drużyny 
akademickie mają szansę na bezpłatny udział w tym unikatowym przedsięwzięciu.

W ramach symulacji zespoły wcielają się w rolę zarządu wirtualnej firmy i podejmują blisko 70 
kluczowych dla jej rozwoju decyzji w każdym cyklu. Co więcej symulacja jest interaktywna,  
w związku z czym zespoły będą konkurowały ze sobą ,rywalizując o osiągnięcie jak 
najlepszych wyników finansowych. Wszystkie spółki będą notowane na giełdzie, gracze 
będą mogli śledzić na bieżąco rozwój rynku i zachowania konkurencji.
 

www.gmcpoland.pl

WARSAW


