
Nebuď 
lama
Nový formát interného eventu pre zamestnancov 
spoločnosti Henkel Slovensko, ktorý napriek pandémii 
podporil tímového ducha a zároveň aj CSR aktivity 
spoločnosti



Nebuď 
lamaŠportový deň

Predstavte si Oscary v korporátnom prostredí – to je to, čo predstavuje Športový deň pre 
zamestnancov spoločnosti Henkel Slovensko. 

Jeden z dvoch najväčších celofiremných eventov roka každý rok v júni spája takmer 
všetkých 1700 zamestnancov, aby oslavovali hodnoty spoločnosti a podporili tímového 
ducha. 

Každý rok to bolo plné adrenalínu, súťaživosti, moderátorských celebrít, špičkového 
cateringu a drinkov zadarmo.

Až kým neprišiel COVID-19...



Nebuď 
lamaVýzva

Je možné 
zorganizovať 
športový deň 

napriek prísnemu 
lockdownu 
a zákazu 

stretávania? 

Dá sa podporiť 
tímový duch, 
keď sa tímy 

fyzicky nemôžu 
stretávať? 

Dokážeme vyburcovať zamestnancov, 
ktorí sú už niekoľko mesiacov na 

home office neustále pred monitormi 
počítačov a majú virtuálnych stretnutí 

či online zábavy plné zuby?



Nebuď 
lamaIdea

Športový deň v jeho pôvodnej podobe zrušíme a vyzveme zamestnancov, aby svojou 
aktivitou prispeli na dobrú vec.  

Spoločnosť Henkel Slovensko sa 
rozhodla finančné prostriedky 
určené na organizáciu podujatia 
venovať komunite seniorov, ktorých 
už niekoľko rokov podporuje v rámci 
svojej firemnej CSR stratégie a ktorí 
sú pandémiou obzvlášť ovplyvnení.



Nebuď 
lamaNaša stratégia

Motivácia Pohoda Angažovanosť

+1

To:  lama@henkel.com

From: Henkel Slovensko

Športový deň 19. júna,
užite si vzduch a dajte si do tela!

Subject: #mysmehenkel

#MYSMEHENKEL

#MY
SME
HENKEL



Nebuď 
lamaMotivácia k pohybu 

aj k dobrej veci
Užite si deň voľna!

Zavrhli sme ideu virtuálneho eventu – po 3 mesiacoch na home office už nikto nestojí o online zábavu...

Choďte von! (bezpečne) 

Vyzvali sme zamestnancov, aby si zvolili pohyb podľa svojich predstáv – od behu, bicyklovania, jogy až po plogging 
(športovú aktivitu pôvodom zo Švédska, ktorá kombinuje zbieranie odpadkov pri behu v prírode).

Ukážte nám, ako trávite svoj čas!

Požiadali sme zamestnancov, aby nám posielali svoje fotky a videá, ako trávia tohtoročný nezvyčajný Športový deň.



ZA KAŽDÚ ZASLANÚ FOTO, 
VIDEO ČI GIF-KO

PRIDÁME 10 EUR,
KTORÉ VENUJEME NA 

DOBROČINNÉ ÚČELY PRE SENIOROV.

20 230 €

TAK ČO?

IDEŠ NA TO?

Nebuď 
lamaŠportuj a prispej 

na dobrú vec 

Za každú zaslanú fotografiu sme 
príspevok seniorom navýšili  
o 10 eur. Takto sme motivovali 
zamestnancov ešte viac, aby 
naozaj zmysluplne využili 
zaslúžené voľno, zapojili sa do 
rôznych aktivít a dali nám o tom 
vedieť.



Nebuď 
lamaKeď sa všetko mení, 

známa tvár prináša pohodu
V čase neistoty poteší známa tvár - a tak sme 
priniesli lamu. Kreslená postavička lamy bola 
predstaviteľkou internej kampane pred pol rokom, 
keď nám pomohla zmobilizovať zamestnancov a ich 
blízkych, aby hlasovali v ankete Najzamestnávateľ. 

Z lamy sa stal obľúbený maskot spoločnosti  
a uprostred pandémie sme ju znovu predstavili, aby 
sme do obdobia obáv a prekvapení priniesli istotu  
a potešenie.

2019 2020



Nebuď 
lamaVýzva na zapojenie 

s vtipom aj so zmyslom
“Nebuď lama!” je známa slovenská fráza, ktorou sa zvykneme povzbudzovať, 
ak sa v rámci zábavy niekto nevie k niečomu odhodlať;-) 

Pod týmto ústredným claimom lama športovkyňa vtipne predstavila nový 
koncept podujatia prostredníctvom komunikačných nástrojov:

★ 3 animované videá
★ bannery s vtipnými sloganmi a hravými rýmami
★ príspevky na Yammeri
★ infomaily na týždennej báze

Taktiež sme predstavili internú súťaž o hodnotné ceny v individuálnych  
aj tímových kategóriách, aby zamestnanci kreatívne spolupracovali ako tím, 
aj keď sa nemohli fyzicky stretnúť a zacvičiť si spoločne.



Nebuď 
lama



Pozrite si naše videá Nebuď 
lama

pozvánka ›

joga ›

plogging ›

https://vimeo.com/425132404/4105913d18
https://vimeo.com/429311221/e12ca69f11
https://vimeo.com/429312682/6d7745bb19


Výsledky?



Zamestnanci Henkel 
Slovensko nesklamali

Získali sme 
od nich takmer 
500 príspevkov



Ako upratovali svoje okolie

Individuálne…

… alebo kreatívne aj ako tím



Zapotili sa jednotlivo



A našli veľa spôsobov, 
ako byť spolu ako tím, 
aj keď sú práve
v rôznych kútoch krajiny





Nebuď 
lama

Z internej zábavy sme vytvorili podujatie 
s pridanou hodnotou
Získali sme takmer 500 príspevkov 

To predstavovalo 5 000 € naviac 
na podporu seniorov

Navýšili sme tým celkový príspevok na 25 000 €



Aj bez slávnych moderátorov, bohatého 
cateringu či drinkov zadarmo zamestnanci 
ocenili spoločnosť za dobročinnosť:

Keď som si prečítala, že tento rok sa uskutoční Športový deň, myslela som si, že je to šialené a nezodpovedné! Ale po zhliadnutí videa vidím, že je to šialené a zodpovedné! :) Je to skvelý nápad, usporiadať to takto, darovať na dobrú vec a motivovať všetkých zamestnancov k pohybu! Pretože ide o dobrú vec a zároveň o zábavu, zapojíme sa všetci! :)

Páči sa mi, že získavame 

peniaze pre dobrú vec, zatiaľ 

čo sa bavíme a robíme to, čo sa 

nám páči - skvelé rozhodnutie :)

Ďakujem za 
deň voľna bez 
počítačov! 

Ak sa každý zapojí len trochu, spolu 

môžeme mať obrovský dosah! 

Nebuď 
lama



Nebuď lama,
oceniť náš projekt 
nie je dráma


