


A munkáltatói márka és kommunikáció egyre inkább a vállalati/ajánlati márka részét
képezi, hatással van a vállalat/márka piaci eredményességére – illetve a 
vállalati/ajánlati márka állapota nagy hatással van a munkáltatói márkára.

Ezért tanácsadási, stratégiai munkánkban ezeket mindig együtt vizsgáljuk, javaslataink mindkét
oldalra vonatkoznak és hatnak.

A vállalati/ajánlati márka akkor tud hitelesen jelen lenni a piacon, ha a vállalat belső
márkaélménye (a munkavállalók márkaélménye) összhangban van azzal, amit kifelé
képviselni kíván a vállalat.

Ezért mindig erősen építünk a munkavállalói nézőpont vizsgálatára, erre alapozva dolgozunk ki
aktivitási javaslatainkat.
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CANDIDATE/EMPLOYEE 
JOURNEY KUTATÁS 

• Jelöltek és munkavállalók szemszögéből nézzük meg, hogyan vagy milyen élményként élik meg a munkáltatóval a teljes 
együttműködés folyamatát, az állás keresés kezdetétől, egészen a kilépési interjúig.

• A vizsgálódás módszertana a „Customer journey kutatás” módszertanán alapul 

(mely a fogyasztói élményt vizsgálja a vásárlás és fogyasztás/használat minden szakaszában) 
– képes feltárni az egyes szakaszokhoz, eseményekhez kötődő „fájdalmas pontokat” 
(pain points) és beavatkozási lehetőségeket egyaránt.

• A kutatás eredményeire alapozva lehet eldönteni, hogy hol van lehetőség kommunikációval 
történő beavatkozásra, hol van szükség esetleg folyamat átgondolásra vagy éppen 
egy belső innovációra, új belső ‘termékre’.  

AWARENESS

CONSIDERATION

PREFERENCE

PURCHASE

LOYALTY

ADVOCACY



MUNKÁLTATÓI MÁRKA ÉPÍTÉS

• Vállalati márkastratégiai felülvizsgálat során a Telekom újragondolta, hogy a nyilvánvaló üzleti céljain 
túl, hogyan, mivel kíván és tud hozzájárulni a környezete, a legtágabb célcsoportja, a társadaloom 
életéhez. Mivel egy hatalmas piaci erővel bíró technológiai vállalatról beszélünk, nem túlzás kijelenteni 
– és a vállalat oldaláról pedig felvállalni – hogy a Telekom tevékenysége nyomán csökkennek a 
távolságok (mind fizikai, mind pedig átvitt értelemben) a világban. 

• Miután ezt a vállalati márka „életcélt” (Brand Purpose) a vállalat megfogalmazta magának, a következő 
kérdés az volt, hogy ezt hogyan tudjuk átvinni a belső márkaélményre, hogyan lehet ezen 
vállalati/márka „életcél” mentén magunk mellé állítani a munkavállalókat is.

„Hogyan tudjuk a jelenlegi (és jövőbeli) dolgozókkal átéreztetni, hogy azért érdemes a Telekomnál dolgozni, mert ezzel 
értelmes, jó célt is lehet szolgálni, hiszen itt nemcsak darálni lehet a napi feladatokat, hanem áthidalni távolságokat, 
csökkenteni a digitális szakadékokat.”

TELEKOM



MUNKÁLTATÓI MÁRKA ÉPÍTÉS
TELEKOM – ÍGY GONDOLKODUNK



MUNKÁLTATÓI MÁRKA ÉPÍTÉS
TELEKOM – ÍGY GONDOLKODUNK



MUNKÁLTATÓI MÁRKA ÉPÍTÉS
TELEKOM – NÉHÁNY PÉLDA A KOMMUNIKÁCIÓS KAMPÁNYBÓL



BUNGE JUNIOR TRADER KAMPÁNY

TAKTIKAI LEAD GENERÁLÁS

https://www.youtube.com/watch?v=e8dVOIMhDpA&t=1s


TELEKOM TELECOIN

IINOVATÍV ÖSZTÖNZŐ RENDSZER A SALES 
MUNKATÁRSAKNAK

https://www.youtube.com/watch?v=ktNnXqW93t0&index=12&list=PLgCB3DLHMrUuWOUYlooCF3IJzelzAezRP


POKEMON GO – AKTUALITÁSOK FELHASZNÁLÁSA A KOMMUNIKÁCIÓBAN

• A Pokemon GO alkalmazás célja, hogy a játék térképét követve a játékosok a valós környezetünkben 
elhelyezett Pokemonokat gyűjtsenek

• Az alkalmazás napok alatt teremtett masszív közösségeket, 15 millión töltötték le az első héten 

• A játékosok főleg fiatalok 

• Az ISOBAR Budapest gyakornokok toborzására a cég közelében lévő egyik virtuális Pokemon GO 
állomást aktiválva csalogatta a gyanútlan „trainereket” a weboldalukra, egy kézzel rajzolt 
aszfalthirdetésen keresztül

EGYEDI MEGOLDÁSOK
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