


Silobuster

Koncept:
Konceptet består af et workshop-baseret undervisningsdesign med tvær organisatorisk 
samarbejde i centrum.

Gennem workshoppen udfolder underviseren teori om silotænkning og samarbejde, samt 
konkrete værktøjer til kortlægge og forbedre samarbejdet. Deltagerne vil løbende udfordres til 
at afprøve teorien og værktøjerne i et simuleret univers, hvor de øver sig på sproget inden de får 
mulighed for at bruge det på egne samarbejder.

Målgruppe:
Målgruppen for workshoppen er ledere og medarbejdere, der oplever eller ønsker at forebygge 
samarbejdsproblemer på tværs af organisationen. Workshoppen er designet for at kunne tilbyde 
deltagerne et sprog til sammen at kunne kommunikere om deres samarbejde på en konstruktiv 
og ufarlig facon.

Indhold:
Fokus for workshoppen er at skabe et fælles sprog for samarbejdsproblematikker hos deltagerne, 
herunder at skabe øget indsigt i samarbejdsdisciplinen. Derudover gives inspiration til konkrete 
handlinger som man kan fortage sig for at forbedre samarbejdet på tværs af kontekster. 
Konceptet indeholder derudover mulighed for at koble øvelserne til egne erfaringer i ens 
organisation, hvor egne samarbejdsflader kan dokumenteres. Slides og øvelser til workshoppen 
godkendes af organisationen inden afviklingen af workshoppen.

Format:
Workshoppen kan afvikles fysisk, med analoge værktøjer medbragt af konsulenten.
Workshoppen kan afvikles fysisk, med brug af deltagernes egne computere.
Workshoppen kan afvikles online, på platform leveret af konsulenten.

Omfang:
Workshoppen tager 1 hel dag fra 9.00-16.00, men kan tilpasses til både kortere og længere 
sessioner.
Antallet af deltagere er ubegrænset.

Pris:
40.000,- kr. ex moms.

Scan eller tryk på QR 
koden for at læse 

mere om Silobuster

https://bit.ly/3CSWMrD


Værktøjer

Kort:
Til Silobuster findes en værktøjskasse til at arbejde videre med, og forbedre samarbejdet. Denne 
værktøjskasse sættes i spil som kort, og der er mulighed for at tage disse kort med hjem.

Pris:
75,- kr. ex moms pr. sæt.

Boards:
Silobuster konceptet har et tilhørende board. Tag dette med hjem til din organisation for at 
vedligeholde læringen og skabe muligheder for at bruge læringen aktivt i hverdagen.

Pris:
Silobuster board-sæt: 750,- kr. ex moms.
Kommer med Board & Brikker.

Silobuster Board-sæt



Narrativ
Narrativ koncept:
Alle simulationer i Zimulate, tager udgangspunkt i et narrativ som danner rammen for et fiktivt 
univers. Ved at anvende et narrativ opleves spillet i det simulerede univers mere virkelighedstro 
og sjovt. Når du vælger en workshop har du samtidig mulighed for at vælge hvilket narrativ 
simuleringerne skal forgår i, for at det bliver så virkelighedsnært for deltagerne som muligt. Du 
kan vælge et af Zimulates allerede eksisterende narrativer eller du kan tilvælge at Zimulate 
skriver et skræddersyet narrativ specifikt til din organisation.

Zimulates narrativer:

Finansify: En bank der længe har haft en stor markedsandel, men som nu står overfor nye 
konkurrenter og kunder der efterspørger noget andet.

Connect: Et teleselskab i rivende udvikling, hvor dem der udvikler er længere fremme end dem 
der skal drifte produkterne.

Total Inc.: Et forsikringsselskab, der har øjnene på fremtiden, og er i gang med en omstilling for at 
forberede sig på denne.

Foreningsliv: En forening for alle foreninger, der efter et stort sammenlægning på tværs af 
Danmarks står over for deres største projekt til dato.

Pris:
Tilpasning af eksisterende narrativ til din organisation: 10.000,- kr. ex moms
Et helt nyt narrativ, skræddersyet til din organisation: 25.000,- kr. ex moms

FORSIKRING
CONNECT



Licens

Licens:
Alle Zimulates koncepter indeholder mulighed for at købe et licens til forsat brug. Med en licens 
er der mulighed for at genbesøge teorien, afprøve og træne sine evner i simulationerne samt 
bruge transfer modulet til at holde styr på fremgangen i egen organisation. 

Pris:
1.500,- kr. ex moms pr. år pr. enkelt person.

Ønskes der et licens til en større organisation er prisen afhængigt af størrelse og mulighed for 
implementering.


