Digital Plug N’ Play learning

Konkurrenceret

Introduktion

Vend din virksomheds
værste mareridt til
en leg
- Spil dig gennem konkurrenceloven
Har du sikret dine medarbejderes træning om
konkurrenceloven?
Konkurrenceloven skal overholdes på kryds og tværs
i både din virksomhed, og i det marked I opererer.
Det kan du hjælpe med at sørge for gennem vores
interaktive læringsspil.
Spillet sætter gang i dine medarbejderes refleksioner
om deres egen adfærd og hjælper dem til at begå sig
i et komplekst emne. Dine medarbejdere får viden
om, hvad der skal til for at undgå menneskelige fejl,
der kan skade din virksomheds omdømme og koste
millioner på bundlinjen.

I spillet vil du:

Du vil spille dig igennem forskellige scenarier, der på
forskellig vis overholder, overtræder eller er på kanten med konkurrenceloven. Du vil lære at begå dig i
tvetydige situationer fra den virkelige verden, og du
bliver klogere på, hvordan du skal håndtere dem.

Gennemgå træning udviklet af
læringsspecialister og spildesignere
i samarbejde med advokater.

I spillet lærer du, hvordan du skal agere i tilfælde af
mistænkelige situationer, hvad du kan og ikke kan
dele med konkurrenter og kollegaer, hvordan du
håndterer tilbuds- og udbudssituationer, især i forhold
til, hvad du (ikke) må dele med konkurrenter, og du
lærer at identificere situationer, hvor der er behov for
råd eller hjælp.

Håndtere real-life scenarier.
Blive klogere på eller få opfrisket
de vigtigste retningslinjer.

Blive taget i hånden gennem et
engagerende, underholdende
og lærerigt univers.

Om spillet

Velkommen i retssalen
Du og jeres virksomhed står over for en kæmpe bøde og fængselsstraf,
fordi du er blevet anklaget for at overtræde konkurrenceloven.
Nej, vent… Det er bare et mareridt. Ikke desto mindre er det et mareridt,
der kan blive til virkelighed, hvis ikke du fremviser korrekte og troværdige
beviser i retten.
Kom med ind i et animeret univers, hvor du som bruger er midtpunkt i en
kæmpe retssag. Din opgave er nu at agere på bedst mulig vis i forskellige
og virkelige scenarier, så du og din virksomhed slipper for millionbøder.
Spillet er bygget op med et engagerende narrativ, der udfolder sig i en
retssal. I retssalen står du overfor dommeren, der skridt for skridt gennemgår
en række bevismaterialer. For hvert fremlagte bevismateriale følger en eller
flere udfordringer. Du skal bevise, at anklagerne ikke holder i retten, at jeres
virksomhed har alt er på det rene, og at du kan håndtere sager, der potentielt
kunne ligge på eller over grænsen, hvis ikke du udviste den korrekte adfærd.

Praktisk information
Spillet kan tilpasses, så din virksomheds identitet, logo og
andre visuelle detaljer afspejles i spillet.
Spillet kan leveres på alle sprog.

Trusted by

“Vi har et motto hos McDonald’s, som
lyder: Be bold! Altså at man skal turde være
modig, skille sig ud og gå nye veje. Det føler
jeg vi har gjort her. Det er klart det mest
moderne jeg har set inden for digital læring
indtil nu.”
Thorbjørn Milling, HR & Training Consultant,
McDonald’s

“Det er første gang, jeg er blevet
præsenteret for digital læring, som jeg
virkelig tror på. Derudover er teamet super
inspirerende og kompetente. En sand
fornøjelse at arbejde sammen med dem!”
Tina Brix Kjelgaard, HR Partner,
Reitan Convenience Denmark A/S

Prøv spillet online.
Book en demo på learningbank.dk
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