RANDSTAD AWARD
MUNKAADÓI MÁRKÁK VERSENYBEN

A RANDSTAD AWARDRÓL
A RANDSTAD AWARDRÓL
A Randstad Award a világ legnagyobb független munkaerő-piaci felmérése: a világgazdaság 75%át lefedő 23 országra terjed ki, így egyedülálló módon lehetőséget biztosít a munkaerőpiacot
meghatározó trendek globális összehasonlítására.
Magyarország 2014-ben csatlakozott a felméréssorozathoz. A projekt keretében a munkavállalók
értékelése alapján adják át különböző kategóriákban a Legvonzóbb Munkaadó díjakat.

Hazánkban több mint 7000 potenciális munkavállaló vett részt a kutatásban, ők a 80 legnagyobb
munkáltatóról alkotott véleményüket is megosztották. A top cégekről testreszabott riport is
készült, melyet a Randstad munkatársai személyes találkozók alkalmával mutattak be az érintett
vállalatoknak.

A RANDSTAD AWARD GÁLA
A RANDSTAD AWARDRÓL

A 2015. április 23-án megrendezett díjátadó gálának a Magyar Tudományos Akadémia adott helyet. Az
est háziasszonya Takács Nóra volt, míg egyik vendége Benedek Tibor, a nemzeti vízilabda válogatott
szövetségi kapitánya (téma: hogyan válik egy tehetség sikeres, fair play vezetővé).
Az eseményre a legnagyobb cégek
topvezetőit várták. Ez a legnehezebben
mozgósítható csoport, ugyanakkor
a
Randstad Awardnak olyan súlya és értéke
van
a
piacon,
hogy
minimális
lemorzsolódás
mellett
gyakorlatilag
mindenki elfogadta a meghívást. Így 260
topmenedzser és HR vezető volt jelen.
A díjazottak között olyan vállalatok kaptak
helyet, mint a Mercedes-Benz, az Audi
vagy az IBM.

A képre kattintva megnyitható a videó.

CÉLOK, CÉLCSOPORTOK, ESZKÖZÖK

Edukáció

Munkaerőpiac szereplői

Legnagyobb munkáltatóknak egyéni riport
összeállítása; globális vs. lokális trendek
bemutatása Randstad Award alapján

Kapcsolatépítés

Vállalati döntéshozók, HR
vezetők

Randstad Award: Legvonzóbb Munkáltató

Ismertség növelése

Munkavállalók

Randstad Award: felmérés

De honnan szereznek tudomást a vállalatvezetők az eseményről, a munkavállalók a
felmérésről? Hogyan tudjuk mindezt a lehető legköltséghatékonyabban elérni?
Hogyan tudjuk a munkaerőpiacot hatékonyan, minél szélesebb körben edukálni?

SAJTÓKOMMUNIKÁCIÓ

EREDMÉNYEK – SAJTÓKOMMUNIKÁCIÓ I.
Téma:
Randstad Award 2015
beharangozó
Megoldás:
EDUKÁCIÓ
2014-es eredmények, várakozások 2015-re:
mely szektoroknak hogyan alakulhatott
a vonzereje az előző évhez képest?

A logókra, képekre kattintva megnyithatók a példaként hozott megjelenések.

81 megjelenés
15 860 000 AVE
4 931 857 OTS

EREDMÉNYEK – SAJTÓKOMMUNIKÁCIÓ II.
Téma:
Randstad Award 2015
eredmények
Megoldás:
MAGYAR PIACI SZEREPLŐK SÚLYÁNAK
BEMUTATÁSA
Mely végek lettek a legvonzóbbak 2015-ben?
Mely szektorok szerepeltek jól a várakozásokhoz
képest? Vezető szektorokkal kapcsolatos piaci adatok.
(Legnagyobb cégeknek egyéni riport összeállítása.)

A logókra, képekre kattintva megnyithatók a példaként hozott megjelenések.

116 megjelenés
15 885 000 AVE
7 456 622 OTS

EREDMÉNYEK – SAJTÓKOMMUNIKÁCIÓ III.

Téma:
Randstad Award egyéb eredményei
Megoldás:
MUNKAERŐPIACI TRENDEK BEMUTATÁS
A legaktuálisabb kérdés kiemelése:
közösségi álláskeresés. Külön kommunikáció
női lapoknak a hölgyeket érintő eredmények
kiemelésével.

A logókra, képekre kattintva megnyithatók a példaként hozott megjelenések.

82 megjelenés
13 390 700 AVE
6 779 192 OTS

EREDMÉNYEK – KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ
Témák:
• Eseményhez kapcsolódó videós, képes
beszámolók
• Randstad Award eredmények
• Randstad Award felmérés eredményei:
–
–
–

munkahely-választási szempontok,
közösségi álláskeresés,
nők álláskeresési szokásai

Csatornák: Facebook, LinkedIn

21+6 db poszt
32 971 reach

TOVÁBBI EREDMÉNYEK
A díjátadó gálán mintegy 260 döntéshozó és HR vezető vett részt, többek között olyan
cégektől, mint az Audi, a Mercedes, a MOL, a Nestlé, a Samsung vagy a TESCO.
Szintén jelen volt Szabó László külgazdasági és külügyminiszter-helyettes.
A vállalatok saját
kommunikációjukban is
hivatkoznak a Randstad Awardra.

Pl. Drogerie Markt:
• Honlaphír
• HVG Állásbörzén Randstad
Award logós rollup

A linkre kattintva megnyitható a példaként hozott megjelenés.

www.sakkom.hu
office@sakkom.hu

