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1.    ZHRNUTIE – do 500 znakov bez medzier 

Popíšte v krátkosti prihlásený projekt. Sústreďte sa na kľúčové faktory, ktoré viedli k úspechu. 
Vysvetlite porote, prečo by mal byť práve váš projekt ocenený a čím je jedinečný. Porota oceňuje 
originalitu nápadu, strategický prístup k riešeniu komunikačnej výzvy, netradičné a kreatívne poňatie 
realizácie projektu. 

Práca v obchode nie je vnímaná ako atraktívna. Záujem o ňu klesá. Lidl má však už dlhodobo 
postavených zamestnancov ako kľúčový faktor úspechu. Personálna stratégia je postavená na 
silných zamestnaneckých benefitoch, sme lídrami v odvetví a spokojnosť našich 
zamestnancov je vysoká. Pripravili sme kampaň, ktorá nás predstavila ako atraktívneho 
zamestnávateľa v obchode, ktorej ďalším cieľom bolo prilákať nových zamestnancov pracovať 
u nás a zároveň motivovala existujúcich zamestnancov na osobnom raste. 

2.    VÝZVA A CIEĽ  - do 800 znakov bez medzier 

Popíšte zadanie a uveďte stručný popis komunikačnej situácie. Akým komunikačnými výzvam bolo 
potrebné čeliť? Čo bolo vašou úlohou a aké boli ciele kampane? 

Cieľom bolo zjednotiť vizuálne ale aj komunikačne našu zamestnávateľskú značku a motivovať 
súčasných a potenciálnych zamestnancov pre prácu v Lidli. Výzvou bolo interne motivovať 
zamestnancov, aby sa aj v externej komunikácii stali ambasádormi našej spoločnosti a taktiež 
odkomunikovať firemné hodnoty, zamestnanecké benefity a opatrenia, o ktoré sa môže 
kampaň opierať. 

Cieľom bolo imidžovo sa vyčleniť v sektore a posilniť externe pozitívne vnímanie Lidl ako 
zamestnávateľa, akým ho vnímajú samotní zamestnanci.  

3.    STRATÉGIA  A PLÁN - do 500 znakov bez medzier 

Vysvetlite strategický prístupu k riešeniu komunikačnej výzvy. Popíšte idey riešenia, insighty,  
kreatívny pohľad na riešenie problému a plán kampane.  

 
Kampaň Aj ja som Lidl je výnimočná tým, že ju vytvárali a tvorili naši vlastní zamestnanci. Od 
zadefinovanie firemných zamestnaneckých hodnôt, cez zapojenia sa pri tvorbe kampane až po 
prepožičanie tvári našich zamestnancov v samotnej kampani. Kampaň v druhej línii komunikovala 
zamestnanecké benfity a personálne výhody u nás. Štart kampane bol načasovaný, na obdobie, 
kedy sme ďalším celoplošným zvýšením platov, tentokrát o 20 % chceli ešte viac zdôrazniť výhody 
práce u nás.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

4.    RELIZÁCIA - do 1000 znakov bez medzier 

Popíšte realizáciu projektu, jednotlivé komunikačné fázy a využitie rôznych komunikačných nástrojov. 

Pred samotným štartom kampane sme spustli internú zamestnaneckú kampaň, do ktorej sa 
zapojili všetci zamestnanci, okrem tvorby firemných zamestnaneckých hodnôt sme zároveň 
vyzývali všetkých našich zamestnancov aby sa zapojili do kampane a boli jej tvárami. Na to 
sme využili intranet, interný časopis, kalendáre pre zamestnancov, online a offline nástenky 
a plagáty. 

Zamestnanci predajní a skladov v rámci logistických centier sa na jeseň 2016 tešili zo zvýšenia 
miezd v priemere o dvadsať percent. Toto mimoriadne opatrenie sa týkalo viac ako 90 % 
všetkých zamestnancov Lidla na Slovensku. Lidl patril už pred týmto zvýšením medzi najlepšie 
platiace firmy v odvetví.  

Nasledovala príprava internej a externej kampane, sme spustili tlačovou konferenciou 3.10. 
2016 na tému Lidl zamestnávateľské značka, na ktorej sa zúčastnili nielen spravodajskí 
a ekonomickí novinári, ale aj B2B médiá, ale televízie a lifestyle médiá. 

Kampaň pokračovala kontinuálnou komunikáciou v printe, bildbordovou a OOH komunikáciou 
a využili sme samozrejme aj samotné predajne.  

Kampaň rezonovala aj v online – využívali sme našu FB stránku a web. Tým že sa do prípravy 
a realizácie zapojili samotní zamestnanci, kampaň spontánne šírili aj oni samy na vlastných 
sociálnych sieťach.    

Nerobili sme kampaň pre kampaň. Neustále komunikujeme a pracujeme s potenciálnymi 
a existujúcimi zamestnancami. Ďalšie zvýšenie platov nasledovalo od 1. marca 2017. Tentokrát 
išlo o plošné zvýšenie platov v priemere o viac ako 5 %. Celkovo sme tak v priebehu krátkeho 
obdobia navýšili platy existujúcich zamestnancov v priemere o 25 %  a nástupné mzdy o 28%. 

Zvýšili sme nástupné platy až o 23 %. Motivujúcim faktorom je aj zmluvne garantovaný a 
vopred známy nárast mzdy každých 12 mesiacov počas prvých štyroch rokov. Našich 
zamestnancov tiež významne podporujeme v rozvoji a voľné pracovné pozície prioritne 
obsadzuje z vlastných radov. 

 5.    VÝSLEDKY  -  do 500 znakov bez medzier 

Zdôraznite predovšetkým dopad na zmenu vnímania značky alebo zmenu správania cieľovej skupiny. 
Uveďte či mala komunikácia vplyv na podnikanie, obchodné výsledky alebo reputáciu. Nesústreďte sa 
len na počet výstupov alebo mediálnu hodnotu, ale skôr na zasiahnutie cieľovej skupiny.   

Kampaň mala úspech. Zvýšilo sa pozitívna znalosť a povedomie širokej laickej verejnosti o Lidl 
zamestnávateľovi. Aj vďaka nej sa nám podarilo: 

• Zvýšiť záujem o prácu u nás  

• Do tvorby hodnôt a kampane sa zapojili viac ako 100 zamestnancov zo všetkých úrovní 
a regiónov  

• Záujem stať sa tvárou kampane prejavili desiatky zamestnancov 

• Komunikácia s médiami na tému Lidl zamestnávateľ priniesla 60 média výstupov v PR 
hodnote viac ako 90 000 € 

• Z prieskumu GfK v máji 2017 vyplynulo, že viac ako 2/3 opýtaných považujú Lidl za 
dobrého zamestnávateľa, pričom viac ako 40% respondentov by zároveň zvažovalo 
prácu v Lidli.  

 
 



 

 

 

 

 

 

Making of – ako vznikala zamestnávateľská značka: 

https://www.youtube.com/watch?v=mOLKS7tLDMI  

 

Prvá etapa: 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOLKS7tLDMI


 

 

 

 

 

 

Druhá etapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


