
Umożliwiamy
doświadczanie biznesu



Dzień dobry,
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nazywam się Wojciech Pitura i bardzo mi miło, że jesteście Państwo

zainteresowani wykorzystaniem Branżowych Symulacji Biznesowych Revas

na szkoleniach z pracownikami.

Nasz kontakt nie jest zapewne przypadkowy. Symulacje wykorzystujemy

głównie w Firmach otwartych na innowacje, rozwój oraz wyróżnienie się

na rynku.

Zapraszam do lektury niniejszej prezentacji, w której zaprezentuję

Branżowe Symulacje Biznesowe, jako narzędzie do praktycznej nauki

biznesu.

Mam nadzieję, że kontakt który nawiązaliśmy będzie początkiem

długotrwałej współpracy.

Wojciech Pitura
Prezes Zarządu
Revas – Branżowe Symulacje Biznesowe
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Dostęp 24/7 przez przeglądarkę 
internetową

Trening umiejętności i 
kompetencji przedsiębiorczych: 
kreatywność, analityczne 
myślenie, rozwiązywanie 
problemów, wnioskowanie, 
podejmowanie decyzji.

Zwiększenie zaangażowania 
pracowników dzięki rywalizacji 
oraz elementom grywalizacji.

Szeroki zakres podejmowanych 
decyzji – wybór usług, ustalanie 
cen, zakup urządzeń, zatrudnianie 
pracowników, marketing, finanse.

Branżowe Symulacje Biznesowe – Zarządzanie firmąi
narzędzia dzięki którym gracze mogą prowadzić wirtualne firmy

Realistyczne decyzje biznesowe
w małym przedsiębiorstwie.

Możliwość eksperymentowania ze 
strategiami biznesowymi i uczenia 
się na błędach.
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Branżowe Symulacje Biznesowe – Planowanie biznesu projektami
narzędzia dzięki którym gracze mogą planować biznes w różnych branżach (wirtualny biznesplan) 
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Decyzje zmierzające do rejestracji 
i rozpoczęcia własnej działalności 
gospodarczej

Sprawdzenie decyzji gracza pod 
kątem: spójności, logiki                        
i zgodności z prawem. 

Szeroki zakres decyzji związany           
z tworzeniem modelu biznesowego: 
organizacja biznesu na 
początkowym etapie działalności, 
prognozowanie przychodów i 
kosztów, aż po jego formalną 
rejestrację działalności. 

Praktyczny trening umiejętności: 
planowania, analizowania rynku, 
budowania modelu biznesowego, 
zakładania działalności 
gospodarczej.

Szybki feedback dotyczący 
podejmowanych decyzji.
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Dostęp 24/7 przez przeglądarkę 
internetową

Trening umiejętności                      
i kompetencji zarządzania 
projektami – kreatywność, 
analityczne myślenie, planowanie 
rozwiązywanie problemów, 
podejmowanie decyzji.

Kształtowanie kompetencji 
miękkich

Szeroki zakres podejmowanych 
decyzji – planowanie projektu, 
przydzielanie zasobów, 
opracowywanie budżetu, 
reagowanie na problemy, kontrola 
czasu oraz budżetu

Branżowe Symulacje Biznesowe – Zarządzanie projektami
narzędzia dzięki którym gracze mogą zarządzać wirtualnym projektem

Realistyczne decyzje dotyczące 
wirtualnego projektu. 

Możliwość eksperymentowania              
z różnymi scenariuszami realizacji 
projektu.

NOWOŚĆa
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Produkty Revas to niezwykle ciekawe, inspirujące i angażujące
uczestnika gry decyzyjne umożliwiające uczestnikom
poznawanie tajników prowadzenia własnego biznesu.
Dr Marta Czyżewska, 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Klienci

01
Symulacje Revas to unikatowe na rynku edukacyjnym rozwiązanie
pozwalające na wcielenie się w rolę raczkującego przedsiębiorcy.
Dr Maciej Chrzanowski, 
Politechnika Rzeszowska

02

03
Symulacja biznesowa uczy przede wszystkim myślenia, co nie
zdarza się często w tradycyjnym nauczaniu. W uproszczony
sposób pokazuje podstawowe zasady ekonomii. Prowadzenie
wirtualnego przedsiębiorstwa pozwala na eksperymentowanie z
różnymi strategiami i pomysłami.
Jakub Lal,
student WSIiZ w Rzeszowie



Branżowe 
Symulacje 
Biznesowe
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Symulacje 
Zarządzania 
projektami:

Symulacje 
Planowania biznesu 
i zarządzania firmą:



Branżowe Symulacje Biznesowe otrzymały 
certyfikat jakości edukacyjnej przyznawany 
przez Education Alliance Finland
- wiodącą instytucję certyfikującą 
rozwiązania edukacyjne z całego świata.

Certyfikat jakościi
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W trakcie pandemii COVID19 
symulacje były rekomendowane 
do wykorzystania przez MEN, 
MNiSW oraz Govtech Polska.

https://educationalliancefinland.com/products/revas-business-simulations


Chcesz dowiedzieć się 
więcej?
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Wojciech Pitura

Pomagam wdrażać symulacje

E-mail
wpitura@revas.pl

Telefon
(48) 502 419 206

Skontaktuj się ze mną!

Docenili nas:

Jesteśmy członkiem


