
Na Gemeri
normálka!

AKO DALI ZAMESTNANCI SVOJEJ FIRME
NOVÚ TVÁR
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Švédska spoločnosť Essity je lídrom v oblasti osobnej hygieny a
zdravia, ale vo všeobecnosti sa na Slovensku o jej aktivitách veľa
nevie. Pritom táto medzinárodná firma pôsobí na našom trhu už viac
ako 28 rokov a jej zamestnanci hrdo vyrábajú inovatívne
zdravotnícke riešenia a produkty. Výrobný závod na Gemeri
vybavený špičkovými technológiami a obchodná pobočka v Bratislave
majú šancu osloviť mnohé talenty a ponúknuť im zaujímavé
perspektívy kariérneho rozvoja. 

Chceli sme byť autentickí a príprave kampane sme venovali dlhé
mesiace rozhovorov so zamestnancami.
Spolu s nimi sme vybrali najatraktívnejšie prvky firmy a zhrnuli ich
pod ústredný claim Na Gemeri normálka! Samotní zamestnanci ako
tváre kampane pútali pozornosť na billboardoch, citylightoch, ale aj
vo firemnom videu a PR článkoch.

V skratke
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Ciele kampane
Chceli sme dosiahnuť, aby si ľudia firmu nespojili len s jej minulosťou (pred
rebrandingom), ale aby spoznali súčasnosť a budúcnosť modernej korporácie,
ktorá ponúka uplatnenie mnohým talentom.

Zlepšiť vnímanie
značky Essity

Prilákať nové talenty Podporiť
angažovanosť
zamestnancov
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Stratégia a riešenia
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Rozhovory vo
fokusových
skupinách

Výber autentických
posolstiev

Návrh optimálnych
komunikačných

nosičov

Čo zafungovalo
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Insight a idea

Za zaujímavou prácou už ľudia z regiónu nemusia
vycestovať. Najmä v čase pandémie mnohí aj tak
trávili čas na homeoffice vo svojom rodnom kraji či
u rodičov. 

Preto sme kampaň postavili na uvoľnenom claime:

Na Gemeri normálka!
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Billboardy a
citylighty

Zamestnanci sa stali tvárou kampane a s vlastnými
odkazmi ju šírili medzi svojimi známymi.

Kampaň bola vďaka nim dobre viditeľná aj v
regióne naprieč rôznymi kanálmi.

Kariérny profil

Bannery Prezentačné video

PR články FB profilovky
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Tvárami kampane boli
reálni zamestnanci
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Posolstvá pomohli
formulovať zamestnanci,
ktorí sa s nimi tak bez
problémov stotožnili
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Na novej kariérnej stránke
na portáli Profesia 
 komunikuje značka aj to,
prečo je unikátna
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Prezentačné video
približuje hodnoty
spoločnosti, pracovné
prostredie, najmodernejšie
výrobné technológie aj
benefity.
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https://vimeo.com/463044225/6affb3ef32

https://vimeo.com/463044225/6affb3ef32
https://vimeo.com/463044225/6affb3ef32


Mnohí zamestnanci využili
možnosť upraviť svoje
profilové fotky pridaním
kampaňových sloganov a
hlásia sa k tomu, že aj oni
sú Essity.

PROKOP 2020Rešpektujúc pravidlá GDPR uvádzame len návrhy zmeny profilových fotiek. 



10,5 mil.

Čo sme dosiahli
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Vhodne zvolený claim a grafické i
obsahové spracovanie nosičov
priniesli želané výsledky. 
Za 2 mesiace sme dosiahli

impresií v online priestore

17 300

unikátnych návštevníkov
(vs. 1690 pri pôvodnej

stránke za celý rok)

80 % návštev

kariérnej stránky videlo
ponuku voľných miest



30 OOH

Čo sme dosiahli

PROKOP 2020

nosičov, o ktorých sa v
regióne hovorilo

Zamestnanci

sa k firme hrdo hlásia a jej
dobré meno šíria ďalej

Uľahčenie
náboru
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