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HD OKOSÓRA

Konkurens telefon

kokurens telefon

tavalyi kiállítás

Feladó: A FŐNÖK

Tárgy: Világkiállítás Hong Kongban

A telefonok világkiállítását idén áprilisban
Hong Kongban rendezik meg. A kiállításon többszáz 
cég mutatkozik be legújabb fejlesztéseivel.

Itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy berobban-
junk a köztudatba és a világ vezető elektronikai cégei 
közé kerüljünk. A világkiállítás dátuma vészesen 
közeleg, mindössze 30 napotok maradt, hogy
előálljatok a                          üzleti modelljével!

Ahhoz, hogy kitűnjünk a versenytársak közül, valami 
olyat kell megalkotnunk, amit még ezidáig egyetlen 
vetélytársnak sem sikerült…

Feladó: A FŐNÖK

Tárgy: A Cég

Kiderítettétek, hogy az elektronikus készülékek előállítása,
használata és ártalmatlanítása milyen társadalmi,
egészségügyi és környezeti hatással jár.

Igen elégedett vagyok munkátokkal és mivel a jelenlegi piacon
nincs más, aki annyit tudna a készülékekről, mint Ti,
korábbi megbízótokként most egy igen fontos állást ajánlok nektek.

Meghívlak Benneteket fejlesztő csapatomba,
hogy megalkossátok a SuperY (                       )   mobilt!
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-Fi1. ELŐÁLLÍTÁS

Üzleti filozófiánkba nem fér bele a fejlődő országok kizsákmányolása. 
Vajon megalkotható egy készülék konfliktusos ásványok és az azokat
kitermelők kihasználása nélkül? 

irány a projektlap!

fejlesztőcsapatként első munkanapotokon

azt a feladatot kapjátok, hogy térképezzétek fel

a jelenlegi piacot.

Nézzetek utána, hogy jelenleg van-e olyan cég, 

vagy cégcsoport, amely úgynevezett méltányos

kereskedelem mentén gyártja készülékeit.

Ha találtok ilyet, tudjátok meg, ők milyen

elveket követnek beszerzéseik során.

Ha az elveik elég meggyőzők, mi is használnánk 

azokat a                        ké
szülékeink

beszerzéseinél! 

1. projekt
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-Fi2. ÉLETTARTAM

Hiába vagyunk körültekintők a beszerzéseknél, egy készülék legyártása 
és ártalmatlanítása így is jelentős környezeti és társadalmi terheléssel jár. 
Azzal, hogy készülékeinket folyamatosan cserélgetjük, súlyosbítjuk
a problémát, éppen ezért egy olyan modell megalkotását tervezzük,
amely kiemelkedően hosszú élettartamú, a jelenleg a piacon lévő
készülékeknél sokkal tovább működőképes.

irány a projektlap!

fejlesztőcsapatotok következő feladata, 

hogy megvizsgálja, piacképes-e

egy akár 10-15 évig működő telefon.

Mutassátok be, hogy saját

korosztályotokban nem ciki,

sőt menő egy sokéves készülékkel

mutatkozni!

2. projekt
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3. FELÉPÍTÉS – DIZÁJN

Alkothatunk egy olyan készüléket, amelynek az előállítása méltányos
kereskedelmen alapul és tovább bírja, mint bármelyik, jelenleg a piacon 
lévő modell, de ha a megjelenésre és felépítésre nem fordítunk
elég figyelmet, az készülékünk és ezáltal cégünk csúfos bukásához
vezethet.

fejlesztő csapatotok következő feladata 

a                   okostelefon megtervezése. 

A tervezésnél a dizájnon kívül a készülék 

javíthatósága/karbantarthatósága a fő 

szempont!

3. projekt

irány a projektlap!
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-Fi4. ÚJRAHASZNÁLAT

Még ha az összes eddigi szempontnak eleget is teszünk, akkor is szem-
besülünk az ártalmatlanítás problémakörével. Ráadásul a napjainkban 
eldobott készülékek jelentős hányada még részben, vagy teljesen
működőképes állapotban kerül a szemétbe.
Akkor tudunk kiemelkedni a versenytársak közül, ha erre a problémakörre 
is reagálunk, méghozzá úgy, hogy a piacon egyedi,
alternatív megoldásokat kínálunk.

fejlesztő csapatként most alternatív 

hasznosítási lehetőséget kell találnotok 

a még működő készülékekre. Mutassátok 

meg, hogy attól, hogy egy készülék

valakinek már nem kell/feleslegessé 

válik, másnak még hasznos lehet!

Ha a bizonyítás meggyőző, tapasztala-

taitok beépítésre kerülnek a

ártalmatlanítási útmutatójába.

4. projekt

irány a projektlap!
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5. SZOLGÁLTATÁS

Cégünk olyan üzleti modellben gondolkozik, amely nem a telefonok
eladásán alapul, hanem a mobiltelefonokat, mint szolgáltatást bérelnék 
tőlünk az ügyfelek. Ha a készülékkel valami történik, javítjuk, frissítjük, 
esetleg szükség esetén cserekészüléket biztosítunk.

ezzel a szolgáltatási modellel

egyedülállóak leszünk a piacon, de vajon

mit szólnak majd hozzá a részvényes 

befektetőink?

Egy lehengerlő előadással meg kell

győznünk őket is a részvényesek közelgő 

éves találkozóján!

5. projekt

irány a projektlap!
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6. KOMMUNIKÁCIÓ

Ha sikerül mindezekkel a jellemzőkkel megalkotnunk a                         -t, 
utolsó feladatként a megfelelő kommunikáción kell dolgoznunk.
Ugyanis bármennyire is környezettudatos a készülék gyártása, használata 
és ártalmatlanítása, ha nem hívjuk fel a figyelmet a készülékek túlzott 
használatának kockázatára és az abból eredő kihívásokra,
akkor társadalmi problémákat okozunk készülékünkkel!

Etikus cégként ezt nem tehetjük.

fejlesztő csapatotok utolsó feladata, 

hogy teszteljétek a telefon egyik fontos 

célcsoportjaként a középiskolások

felhasználói szokásait, illetve azok 

változtathatóságát. Várom a kitöltött 

projektlapot a                  -ról, ha jól

dolgoztatok, tarolunk Hong Kongban!

6. projekt

irány a projektlap!
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vége :)


