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Téma:

 Sťahovanie zamestnancov z periférie mesta (Galvaniho
BC) do nového sídla v centre Starého mesta 
(Zuckermandel)

Cieľ:

 Pripraviť zamestnancov klienta na veľké sťahovanie, ktoré 
bolo medzi nimi vnímané negatívne a s veľkými obavami

Timing:

 December 2016 – október 2017

Cieľová skupina:

 190 zamestnancov z 3 divízií spoločnosti Novartis

ZÁKLADNÉ

INFORMÁCIE



Zmeniť obavy a nevôľu
zo zmeny na pochopenie a súhlas 

so sťahovaním

Kľúčové výzvy:

Udržať si pozornosť cieľovej skupiny 
a zasiahnuť komunikáciou každého 

zamestnanca



Vnímanie sťahovania zamestnancami:

 Tretina zamestnancov bola otvorene proti sťahovaniu

 Len každý desiaty zamestnanec sa tešil na nové sídlo

 Takmer každý zamestnanec mal určité obavy

Najčastejšie obavy zamestnancov:

 Zhoršenie pracovných podmienok kvôli open space

konceptu (36 %)

 Zhoršenie dochádzania do práce (33 %)

 Nedostatok parkovacích miest (20 %)

VÝCHODISKOVÁ

SITUÁCIA

Zdroj: interný prieskum medzi zamestnancami



NÁSTROJE
&

REALIZÁCIA



FILOZOFIA & SPÔSOB

REALIZÁCIE

Základné atribúty komunikácie:

 Kontinuálna otvorená komunikácia počas celého procesu 
príprav na sťahovanie – priebeh výstavby, benefity a výzvy 
spojené so sťahovaním, riešenia otázok, obáv a problémov...

 Budovanie dôvery k rozhodnutiam manažmentu 

 Motivácia na aktívne zapojenie zamestnancov do 
rozhodovacích procesov 

 Súťaže a iné hravé formy komunikácie 

 Všetky inštrukcie k požadovaným aktivitám boli pre 
zamestnancov spracované v prehľadných step-by-step 
manuáloch

 Menej formálny „nekorporátny“ jazyk, netradičné formy 
komunikácie, informácie podávané zrozumiteľne, citlivo, s 
ohľadom na záujmy cieľovej skupiny



„Naša kampaň je  ako dobrá severská detektívka -
stavil i  sme na vzájomne previazané detaily ,  vďaka 

čomu sa nám podarilo vytvoriť  zauj ímavý a 
napínavý príbeh.“



Newsletter

 hlavná komunikačná platforma, písaná v mene 
koordinátorky projektu

 frekvencia – cca 2x mesačne, resp. podľa 
potreby

VIZUÁL

 špeciálny a na prvý pohľad rozpoznateľný 
layout

OBSAH

 aktuálne informácie zo stavby, zo stretnutí 
tímu, ktorý koordinuje sťahovanie

 čo sa chystá v najbližšej dobe

 vyhlásenie a vyhodnotenie súťaže/výzvy

 odpovede na otázky zamestnancov



Stenové nálepky

 formou vtipných komixových dialógov 

na nečakaných miestach v priestoroch 

starých kancelárií sme komunikovali 

výhody nových priestorov



Malé samolepky

Vizuálne zaujímavé a hravé nálepky sme 
nechali vytlačiť aj v malom formáte a 
nechali ich, aby si ich zamestnanci 
zobrali a použili podľa svojej ľubovôle

Cieľ:
podnietiť 
zamestnancov,                                      
aby si spolu s 
nálepkami osvojili                             
aj myšlienku 
sťahovania



Súťaže a výzvy

Key messages:

 na vašom názore nám záleží

 spolu vytvárame krajšie nové sídlo

Cieľ:
povzbudiť aktívne 
zapojenie zamestnancov, 
pozitívne ich motivovať k 
vyjadreniu názoru



Clean-up event 

 upratovanie nie je ani zďaleka obľúbená 
činnosť, preto sme sa snažili ju 
zamestnancom čo najviac spríjemniť 

 pre zamestnancov sme pripravili podrobný 
manuál, ako a čo zbaliť (vrátane 
konkrétnych príkladov)

 súťaž spojená so sťahovaním

 Prepojenie s novým sídlom - sladkou 
odmenou bol teaser na nové priestory –
koláčiky z cukrárne, ktorá bude v novom 
business centre



Clean-up súťaž 



Welcome party event 

Key messages:

• tvrdá práca si zaslúži 
poriadnu odmenu

• spoznaj nové tváre a 
nové priestory

Cieľ:
Uľahčenie 
zabývania sa v 
novom priestore.



Čo si zamestnanci 
našli vo svojich 
WELCOME

balíčkoch

Welcome party event 



PODROBNÁ MAPA 
PRIESTOROV:

 Na zníženie stresu z prvých dní 
v neznámom priestore sme 
vytvorili podrobnú, no veľmi 
prehľadnú mapu, ktorá 
obsahuje:

 Kde sedia jednotliví 
zamestnanci a do ktorého 
tímu zamestnanec patrí

 Zasadačky, voľné stoly, 
priestory na neformálne 
stretnutia alebo samostatnú 
prácu

 Spoločné priestory (výťahy, 
kuchynky, kopírky, šatne, 
toalety, a pod.) 



PODROBNÁ MAPA 
PRIESTOROV:

 Vytlačená v taške, ktorú 
zamestnanec dostal pri 
príchode 

 Veľký formát pri vstupe 
do kancelárií

 V elektronickej podobe 
pre všetkých 
zamestnancov, vrátane 
tých v teréne



ĎALŠIE INFORMÁCIE NA PRIVÍTANIE:

 Uvítací list od CEO

 Rady, ako sa správať
v open-space kancelárii

 Inštrukcie na parkovanie





HRY PRE ZAMESTNANCOV: 

 Jednou z aktivít v rámci programu na Welcome Party boli aj agentúrou 
na mieru zostavené hry pre zamestnancov – DETEKTÍV A PRIESKUMNÍK

 Neformálnou, veľmi príjemnou a zábavnou formou sme podnietili u 
zamestnancov radosť z objavovania nových priestorov a tiež 
spoznávania nových tvárí – kolegov, ktorí pochádzali z iných divízií

Detektív

 Cieľom hry bolo nenásilným spôsobom                                                                                          
podporiť spoznávanie kolegov z iných 
divízií a tímov, ktorí doposiaľ nesedeli                                                       
„pod jednou strechou“



HRY PRE ZAMESTNANCOV: 

Prieskumník

 hra zložená z desiatich logických hádaniek, 
ktoré musel hráč uhádnuť, aby zistil 
hlavné heslo – „spolupráca“, ktoré bolo 
zároveň hlavným dôvodom sťahovania

 cieľom bolo, aby zamestnanci spoznali 
miesta, ktoré budú dennodenne využívať a 
zároveň podporiť aj ich tímovú spoluprácu

VÝSLEDOK:

 Do hrania sa zapojil každý štvrtý 
zamestnanec a hre venoval každý viac 
ako 15 minút času. 

• Zamestnanci k hre pristupovali aktívne, 
vytvárali spontánne spolupracujúce 
skupinky

• O aktivite sa medzi sebou rozprávali a 
povzbudzovali k účasti aj ďalších kolegov



„Spokojní zamestnanci – spokojný klient “

Kým pred sťahovaním dostávala HR 
manažérka, ako aj členovia prípravného 
tímu, prevažne len negatívnu spätnú väzbu, 
po presťahovaní sa spontánne ozvali viacerí 
pôvodní „odporcovia sťahovania“, ktorí 
ohodnotili kampaň ako veľmi dobrú a 
ďakovali za ňu. 

DOSIAHNUTÉ

VÝSLEDKY



Email od zamestnanca, adresovaný CEO:

DOSIAHNUTÉ

VÝSLEDKY

Pekný deň,

musím povedať, že som si nevedel ani predstaviť hladší 
a viac profesionálny prechod do nových priestorov. 

Úprimne, som úplne očarený... WOW

Vlado

„

„



Email od zamestnanca, adresovaný CEO:

DOSIAHNUTÉ

VÝSLEDKY

Dobrý deň,

musím povedať, že od prvého momentu nebolo nič, 
čo by mi chýbalo. Mali sme dostatok informácií, 
ktoré boli naozaj užitočné, takže štart v novej 
budove bol veľmi plynulý. Naozaj oceňujem ich úsilie 
a chcem ich pochváliť za to, že to spravili naozaj 
skvelo.

Musím priznať, že hoci som sa na začiatku obávala 
sťahovania, teraz sa mi nové miesto skutočne veľmi 
páči - je to krásne.

Takže ďakujem za pekný nový priestor, užitočné 
informácie a "klobúk dole".

Jana

„

„



Diana Dobrucká
SENIOR CONSULTANT

Tel: +421 905 867 127
E-mail:  dobrucka@neuropea.com

Miroslava Ingrová
CONSULTANT

Tel: +421 918 043 778
E-mail: ingrova@neuropea.com

ĎAKUJEME


