
Kampaňou Rozbalili sme to vo veľkom sme Amazon 
nielen uviedli na trh, ale pomohli mu nájsť viac ako 
1000 zamestnancov v lokalite s takmer nulovou ne-
zamestnanosťou. Predstavili sme ho ako jedného z 
top zamestnávateľov na Slovensku, vytvorili sme CSR 
stratégiu na rozvoj miestnej komunity a od nuly bu-
dovali media relations spoločnosti, ktorá vo svete čelí 
častej krízovej komunikácii. Korporátnou a CSR ko-
munikáciou sme dosiahli za krátky čas vyše 400 pozi-
tívnych výstupov s hodnotou viac ako 1 milión eur a 
od spustenia reverzného centra sme nemali žiadnu 
zásadnú negatívnu publicitu.

VÝZVA A CIEĽ  

Našou úlohou bolo predstaviť Amazon a jeho DNA 
verejnosti, vybudovať pozitívny imidž spoločnosti na 
Slovensku napriek kontroverznému imidžu zamest-
návateľa v zahraničí. V nadväznosti na to sme čelili 
výzve náboru 1 000 zamestnancov v regióne, kde zá-
roveň pôsobia spoločnosti ako Tesco či Jaguar Land 
Rover, ktorým v rovnakom čase tiež bežali náborové 
kampane. V neposlednom rade sme potrebovali vy-
budovať pozitívny vzťah miestnej komunity k Ama-
zonu, vzhľadom na záťaž, akou podnikanie klienta 
ovplyvňuje infraštruktúru v danej lokalite.

Rozbalili sme to 
vo veľkom
Amazon 



STRATÉGIA  A PLÁN 

Za posledných 12 mesiacov sme sa stali Amazoňák-
mi a v nasadení 24/7 sme v rámci korporátnej, ex-
ternej, internej a CSR komunikácie využili relevantné 
komunikačné kanály a nástroje. Odštartovali sme 
otvorením za účasti všetkých mienkotvorných médií 
a najvyšších predstaviteľov samosprávy, pokračova-
li medializáciou dôsledne vybraných tém, aby sme 
Amazon predstavili ako atraktívneho, žiadaného a 
dobrého zamestnávateľa. Zároveň sme budovali imi-
dž spoločnosti ako zodpovednej firmy, ktorej záleží 
na regióne a smerom dovnútra vytvárali aktívnu ko-
munitu interných ambasádorov.

REALIZÁCIA

Dômyselne sme využili atraktívnu príležitosť – otvo-
renie reverzného centra – a priamo na mieste sme 
usporiadali media event za účasti predstaviteľov sa-
mosprávy. Na AMAZON sme tak strhli veľkú mediál-
nu pozornosť a na miesto prilákali všetky relevantné 
médiá. 
Ako podporu náborovej kampane a prezentáciu 
klienta ako skvelého zamestnávateľa s cieľom nájsť 
1000 zamestnancov do novootvoreného centra sme 
využili aj nový komunikačný kanál: 50 brandovaných 
áut s jedinečnou aplikáciou od slovenského start-u-
pu, ktorý v reálnom čase monitoroval dosah kampa-
ne. Na základe úspechu na Slovensku sa spoločnosť 
rozhodla aplikáciu využiť aj v ostatných regiónoch 
CEE. Súčasťou náborovej kampane bola aj účasť a 
komunikácia spojená s veľtrhmi práce ako Profesia 
days či Job Spott, aby sme boli všade tam, kde sa na-
chádza naša cieľová skupina. Medzi zamestnancami 
sme hľadali ambasádorov Amazonu, ktorí nám po-
máhali komunikovať zamestnanecké benefity auten-
tickým spôsobom. 
Pre aktívnu spoluprácu s komunitou sme odštarto-
vali unikátny projekt pre školy Kindlotéka – čítanie je 
moja vášeň ako aj Helping Hanger zameraný na zber 
šatstva pre krízové centrá v regióne.
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 „Pracujem   pre Amazon, 	pretože...“	
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Nazreli sme dovnútra AmazonuVšetkých, čo obľubujú nákupy na internete, potešíme. Svetoznámy internetový obchod 

Amazon si pred necelým rokom vybral práve Slovensko ako miesto, kde otvoril svoje 

logistické centrum. Firma u nás zamestnáva už viac ako 1 850 stálych zamestnancov 
a v týchto dňoch opäť spúšťa nábor. 

Viac na www.pracavamazone.sk

Podľa mnohých, čo si v ňom našli miesto, je zaráža- 
júca  veľkosť centra, má totiž rozlohu 8 futbalových 
ihrísk. Čo sa deje v jeho vnútri? Sereďské centrum 
vybavuje tovar, ktorý sa zákazníci Amazonu z akého- 
koľvek dôvodu rozhodnú vrátiť, nemusí im napríklad 

sadnúť veľkosť či vybraný druh tovaru.  „Služby, ktoré v Seredi 
zabezpečujeme, predstavujú veľmi dôležitú súčasť zákaznícke-
ho zážitku a skúsenosti s Amazonom,“ vysvetľuje Matt Greene, 
generálny manažér centra reverznej logistiky (na obr).ELEKTRONIKA, ŠPERKY AJ DRONYStovky zamestnancov majú rozmanitú prácu, ich rukami prejdú 

veci od najnovších digitálnych či mobilných vychytávok, cez 
šperky hoci aj po matrace. Pri práci im pomáhajú rozmanité 
hardvérové a softvérové riešenia, práca je nastavená tak, aby 

technológie uľahčovali ľuďom prácu. Systémy im  napr. pomô-
žu, aký obal zvoliť, ako tovar zabaliť aj akú dĺžku pásky vybrať. OBAVY Z POČÍTAČA IDÚ BOKOMRozmanitosť tovaru znamená aj rôzne pracovné príležitosti. 

Firma sa netají tým, že podporuje  ľudí, zaškoľuje ich a podpo-
ruje pri spoznávaní pracovných úkonov. Niektorí z oslovených 
zamestnancov mali obavy najmä z práce na počítačoch, nie 
pre každého je bežná takáto skúsenosť. „Všetko ich naučíme. 
Každý nováčik má najprv úvodné školenia, dostane inštrukto-
ra a potom si už môže školenia vyberať aj sám,“ opisuje prvé 
nástupné dni M. Greene a dodáva: „Našli sme tu množstvo 
šikovných ľudí a sme pripravení sa o nich dobre postarať.“ 
Spoločnosť okrem atraktívneho platu láka nových uchádzačov 
aj  širokou škálou benefitov.

10 DÔVODOV, PREČO SI VYBRALI AMAZON 

Bála som sa, ako skĺbim prácu s rodinou 

                           Kto skúsil pracovať s manželom v jednej firme? Vek je len číslo, zmena je život 

JANKA: 

DOMINIKA: TIBOR:

 4 dni práce, 3 dni voľna; práca je na zmeny
 Nástupný plat 4,60 EUR/hod./brutto, mesačný bonus 
    do 20% a ročná odmena Dotovaná autobusová doprava do/z práce
 3-chodové stravovanie za 1 EUR Vzdelávacie programy a možnosť kariérneho postupu
 Príspevok na životné a doplnkové dôchodkové poistenie
 Zľava na nákup na www.amazon.de  Asistenčný program pre zamestnancov aj ich rodiny
 Moderné a inovatívne pracovné prostredie
 Zábavné aktivity počas práce aj pre rodiny

Našli svoje správne miesto www.pracavamazone.sk

Mladá mamička Janka hľadala miesto, kde by nemusela ďaleko cestovať, aby mala čas pre synčeka. Voľba padla na Amazon. Pred príchodom do firmy síce vedela čo-to o technoló- giách, ale netušila, že raz bude práve ona pracovať s takými hi-tech vychy-távkami ako Echo či iné. „Veľmi som si najprv neverila. Všetko som sa naučila postupne. A keď som svojmu area manažérovi povedala, že by som po-trebovala inú zmenu kvôli synčekovi, 

urobil všetko pre to, aby mi pomohol,“ opisuje svoju skúsenosť rodáčka z Vinohradov nad Váhom. Páčia sa jej aj podujatia, ktoré Amazon organi-zuje. „Naposledy sme strávili krásny deň plný zábavy na ranči, kde sa môj malý do sýtosti vybláznil,“ s úsmevom spomína. Práca v Amazone je zme-nová, pracuje sa štyri dni, po ktorých nasledujú tri dni voľna, čo Janka vyu-žíva pre svoju rodinu, ale aj na relax: „Mojím obľúbeným je basketbal!“

V Amazone je pestré veko-vé, a tým aj skúsenostné zloženie. Ľudia majú niekedy obavu začať niečo celkom nové. Aj Tibor zo Štúrova nevedel, čo čakať: „Mám už nad päťdesiat ro-kov a veľmi rád pracujem s mladými ľuďmi, prinesú iný pohľad na vec, niekedy by mohli byť však trpezlivejší,“ hovorí Tibor s úsmevom. Nebol si 
však celkom istý, ako budú prijímať jeho zlepšováky. Ale skúsil to: 

„V práci máme Kaizen program, prichádzame s novými nápadmi 
na vylepšenie. Môj sa už aj zaviedol do praxe!“ Bol jedným z tých, 

čo pozorne sledovali výstavbu amazoňáckeho centra. Predtým 
dlhodobo pracoval v zahraničí, no späť domov ho priviedla túžba 
byť s rodinou. „Doma nebolo jednoduché nájsť si dobrú prácu, 
ani po finančnej stránke. A tak som sem poslal životopis hneď, 
ako začali nábory,“ opisuje čas spred roka. Pôvodne si plánoval 
prenajať bývanie v Seredi, ale nakoniec to nespravil, keďže firma 
zabezpečuje dotovanú autobusovú dopravu. 

Iný príbeh má manželská dvojica Dominika a Miloš. Obaja 
pracovali v zahraničí a po sobáši hľadali dobrú prácu doma, 
kde by našli aj kariérne možnosti. Voľba padla na Amazon. 
Dominika začínala najprv ako agentúrna zamestnankyňa, ale 
od apríla je už v kmeňovom stave Amazonu. Darí sa jej a dnes 
je z nej inštruktorka. „Chcem sa ďalej učiť, plánujem kurz 
angličtiny, vo firme máme veľa možností, ako na sebe môže-
me ďalej pracovať. A ja sa určite chcem ďalej rozvíjať,“ hovorí 
Dominika. Inštruktorom je aj jej manžel Miloš. Aby podobnosť  
v ich kariére bola ozaj dokonalá, pracujú dokonca na rovnakej 
zmene. Nie všetko je vždy úplne ideálne. Firma potrebuje byť 
flexibilná, pracovníkov presúva v rámci prevádzky, a tak sa 
v práci niekedy nevidia aj celý deň. Miloš bude bez Dominiky 
v auguste skoro týždeň, letí totiž aj s Tiborom a ďalšími ama-
zoňákmi z Európy do amerického Seattlu. Manželia sa tešia 
aj na dovolenku, kým však príde, využijú na relax sto eurové 
poukážky, ktoré dostali vo firme. 



VÝSLEDKY   

Amazon „opantal“ mediálny priestor na Slovensku, 
včas prijal viac ako 1000 zamestnancov na trvalý pra-
covný úväzok. Vďaka masívnej spontánnej publicite 
s hodnotou viac ako 1 mil. Eur sme klientovi vytvo-
rili imidž jedného z top zamestnávateľov na Sloven-
sku, zodpovednej firmy a priateľa miestnej komuni-
ty. Práca pre globálneho lídra v e-commerce a jeho 
predstavenie na slovenskom trhu v takej obrovskej 
intezite a rozsahu znamenala pre náš tím mimoriad-
nu skúsenosť. Teší nás spätná väzba od klienta, že 
otvorenie centra na Slovensku bolo jedným z najlep-
ších pre Amazon za posledné roky.

Zaveste veci na vešiak alebo ich dajte  do zberných nádob v jedálni do 21. 12. 2017.

Exp. Date:  Dec 21, 2017

Vyhlasujeme amazoňácku zbierkuVešiak  pomoci  

Zbierame veci pre Centrum pomoci človeku v Seredi a ľudí v núdzi!Pomôžme spraviť krajšie Vianoce ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzovej životnej situácii.  Prineste oblečenie pre dospelých, ktoré už 
nepotrebujete, ale iným sa zíde: > teplé oblečenie na zimu: bundy, svetre, mikiny > tričká s dlhým rukávom, čiapky, rukavice, šály > ponožky, podkolienky
 > posteľnú bielizeň (deky, plachty, obliečky) > veci musia byť čisté, aby mohli byť použité pre darovanie.


