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Paradigmaváltás munkáltatói márka oldalról

Az Y és Z generáció megjelenésével több paradigmaváltást 
tapasztalunk meg, mint valaha. 

• AIRBNB: A világ legnagyobb szállásadója // hotellánc, ingatlanok nélkül.

• FACEBOOK: A világ legnépszerűbb média vállalata // saját létrehozott 
tartalom nélkül.

• ALIBABA: világ legnagyobb forgalmat bonyolító retailere // saját készlet 
nélkül.

Nagy dolgok történnek a világban!

De ki forradalmasítja a biztosítási piacot?



Hello, Roar

A háttér



Mi a Roar?

2017 májusában startolt a Roar, a Generali Csoport legújabb 

tagvállalata, önálló gazdasági szervezet. A Roar egy új generációs 

pénzügyi és biztosítási üzletkötő hálózat, nem csak egy 

munkáltatói márka, amely az Y és Z generációhoz szól, hanem egy 

szervezet, egy vállalat, amelyet az új generációra terveztünk. 

Első évünkben felépítettük a weboldalunkat, a közösségi 

oldalainkat, és az év végén beköltöztünk a Váci utcai irodánkba. 

Kialakítottuk a saját toborzási stratégiánkat: 10 meetup-ot

rendeztünk, részt vettünk fesztiválokon, és megszerveztünk egy 

három állomásos egyetemi roadshow-t is.  Ennek eredményeként 

az első évünket 44 roarerrel (azaz vállalkozó fiatal partner) zártuk, 

jelenleg 112 roarer van a Roar csapatában.

Még egy éve sem alakult meg a Roar, munkáltatói márkaépítés 

stratégiánkat a szakmai zsűri két díjjal is jutalmazta:

Employer Branding Award 2017 – award videó

• Kategóriák feletti díj – Példaértékű Munkáltatói Márkaépítés Díj

• Arany minősítés, KKV kategória - Példaértékű Munkáltatói 
Márkaépítés Díj

https://helloroar.hu/
http://blog.iroda.hu/irodapiaci-blog/a-kreativits-csak-gy-ordt-errl-az-irodrl/134127
https://www.youtube.com/watch?v=D33MxZWyGW0
https://youtu.be/5IlD1KB5Kn8


• Vezetői interjúk

• Célcsoport (Y, Z) 
kutatás

• Insightok
összegyűjtése

Analízis

• Munkáltatói márka 
archetípusának 
kialakítása

• Küldetés, szöveg-
világ, vizuális világ

Márka stratégia, 
EVP kialakítása • Rendezvények

• Influencer marketing

• Social media
aktivitások

• Online módszerek

Márkaépítés, 
Toborzási 
aktivitások

• Meetup-ok, Roar
talks

• Vezetői interjúk

• Onboarding folyamat

Kiválasztási 
rendszer • Belső kommunikáció

• Tréning

• Szervezetfejlesztés

Belső fejlesztések

A stratégiai építkezés folyamata



Kiindulási pont

Insightok - Mit gondol a célcsoport az
üzletkötői hivatásról? 

• „Mindenki öltönyben van…robotmunka.”

• „Asztal, vonalas telefon, Windows 95, 
előre megírt sablon szöveg A4-es lapra 
kinyomtatva…”

• „Ez a munka mindig is volt, mindig is lesz, 
de a munkakör nem változik a világgal 
együtt…”

A megoldás: a Roar
Új vállalat, új kultúra, egy lázadó márka

• A Generali Csoport legújabb tagvállalata, önálló 

gazdasági szervezet. 

• A Roar egy új generációs pénzügyi és biztosítási 

üzletkötő hálózat: nem csak érti az Y és Z 

generáció világát, de ilyen fiatal vállalkozókból is 

áll. 

• Nem csak egy munkáltatói márka, amely az Y és 

Z generációhoz szól, hanem egy szervezet, egy 

vállalat, amelyet az új generációra terveztünk. 

• Roar HQ – Egy igazi játéktér: Neoncsövek, 

bisztróhangulat és multifunkciós terek jellemzik a 

Roar irodáját, vagyis játékterét, melyet 100%-ban 

a kollégák munkavégzési szokásaihoz 

alakítottunk ki, és a fiatal célcsoport ízléséhez 

igazítottunk. Az irodát 2017. novemberében vettük 

át.

http://blog.iroda.hu/irodapiaci-blog/a-kreativits-csak-gy-ordt-errl-az-irodrl/134127


A márka archetípusa

“REBEL” BRAND

INDIVIDUÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI

KIHÍVÓ MÁRKA

Figyel az új fogyasztói attitűdökre, nem fél 

felrúgni a szabályokat a változás érdekében, 

megváltoztatja, ami nem működik. 

Kommunikációban meghökkent, kizökkent. 

Változást akar.

“THE CHANGE AGENT”

DINAMIKUS ÉS INNOVATÍV

TALÁLÉKONY

NEM KONVENCIONÁLIS

ÖNÁLLÓ



Brand essence: A világ a tiéd. Élj és dolgozz 

szabadon.

Márkaszemélyiség:

Független, szabad, önálló, úttörő, 

vállalkozó, kihívó, bátor, találékony

Benefitek:

● Olyanra alakíthatod az állásod,

ami szerinted a legeredményesebb

● Kötetlen munkaidő, kötetlen

a munkavégzés helye, nincs

uniformizált dress code 

● A dinamikus karrierút lehetősége:

nem merev, hierarchikus szervezet

● Hosszú távú karrierépítés lehetősége

● Mentori támogatás, közvetlen

segítség a tárgyalásokon

● Erős képzési rendszer

● Olyan szaktudást ad, ami az ügyfélnél nincs 

meg, így értéket jelent a számára

● Támogató háttér: inspiráló, modern irodai 

környezet, eszközök

● Megbízható, piacképes termék:

Generali termékkör

RTB:

● A 185 éves Generali: a Generali által 

biztosított profi háttér

Discriminator / USP:

● Nem kell kompromisszumokat 

kötnöd az eredményes munkában, a 

Roar by Generali támogat ebben. 

Insight:

● “kockában

tölteni az éSzeretnék pénzt keresni,

de nem akarom egy letem.”

● “Jó emberismerő és jó sales-es 

vagyok, úgy érzem enyém a világ.

Ezt senki nem tudja megtanítani,

ezért inkább visszafog, ha 

szabályokkal traktálnak.”



pimasz                harsány                provokatív

Lázadó munkáltatói márka



• Az Y és Z generáció tagjai kifejezetten kritikusak, az unalmas 
dolgokat nagyon hamar ignorálják.

• Ezért az ő nyelvükön, pimasz, harsány, provokatív stílusban 
szólunk hozzájuk. 

• A kommunikációnkat a laza hangvétel, 
a fiatalos szóhasználat, az újító szóösszevonások jellemzik.

• A jólfésült, unalmas megoldások az új generációnál már nem 
működnek!

• A kulcsvizuálokat a trendi színek és formák uralják, amik a 

célcsoport számára ismerősek, figyelemfelkeltőek. 

• A poligon maszk, mint maszk egyrészt utal egy olyan titkos, 

belső képességre, amire csak születni lehet, másrészt az 

oroszlán fej egy finom kapocs és utalás a Generalira.

• A poligonság mint sokoldalúság utal a Roarer személyére, és 

a munka tulajdonságaira: az elmosódó határokra, a keretek 

szabad alakítására.

• A kreatívokon saját kollégák szerepelnek, a maszk a landing

felületeken (pl. weboldal – helloroar.hu) kerül le a kollégákról, 

és mutatják meg magukat.

Szövegvilág és vizuális világ

A világ a tiéd! Élj és dolgozz benne szabadon!



2018



Influencer marketing, mint a 
munkáltatói márkaépítés új eszköze



Közösségi oldalaink

• A Hello Roar Facebook oldala az egyik fontos felülete 

a kommunikációnknak: 

https://www.facebook.com/helloroar/

• Tökéletes csatorna, hogy bemutatkozzunk, toborzó 

üzeneteinket eljutassuk a célcsoporthoz. Fontosnak 

tartjuk, hogy elkötelezett követőket szerezzünk, így 

kiemelt hangsúlyt fektetünk a minőségi tartalomra.

• Az oldal követői megismerhetik a roarereket, a unit 

managereket, betekintést nyerhetnek a Roar életébe, 

eseményeibe.

• A posztok képeihez nem stock fotókat vásárolunk, 

legtöbb esetben a saját kollégáink képeit használjuk, 

és tag-eljük őket.

• Jelenleg 3183 követője van az oldalnak, ezt egy év 

alatt sikerült a triplájára növelni.

https://www.facebook.com/helloroar/


Közösségi oldalaink
• Saját profillal rendelkezünk az Instagramon is, amit 

kifejezetten munkáltatói márkaépítésre használunk, 

követői bázisunk felépítése a 2018-as év fókusza 

közt szerepelt.

• A posztok képeit tekintve ezen a felületen is saját 

képeket, illetve a roarerek képeit használjuk fel 

tartalmainkhoz, megjelöljük őket és megosztjuk az ő 

tartalmaikat is. Így a követők nemcsak a márkához, 

hanem a roarerekhez is közelebb kerülnek.

• A személyesebb posztoknak, az influencer

együttműködéseknek, illetve a Roar Employee

Advocacy Programnak köszönhetően az oldal 

követőinek számát egy év alatt sikerült közel a 

tízszeresére növelni. Jelenleg 1222 követővel 

rendelkezik: https://www.instagram.com/helloroar/

https://www.instagram.com/helloroar/


Inluencer marketing –
Munkáltatói márkaépítés új 
módszerekkel

Az Y és Z generációval leginkább a fent említett csatornákon 

tudunk kommunikálni. A közösségi média ma már nem egy 

alternatíva, a fiatalok elvárják, hogy egy ezeken a felületeken is 

interaktívan kommunikáljunk velük. 

A fiatalok már nem a márkáknak és a vállalatoknak hisznek, 

hanem embereknek, véleményvezéreknek, akiket követnek, 

belelátnak az életükbe, ezáltal közel éreznek magukhoz.

Ezt a trendet követve 2017-ben kértük fel először Henry Kettner

vloggert, hogy az egyik munkatársunkkal forgasson, ahol 

bemutattuk a roarer életmódot, a vállalatot és a pozíciót. 

Az influenceren keresztül sokkal hitelesebb formában tudtuk 

kommunikálni a vállalat értékeit, és a roarer életérzést, továbbá a 

videóban szereplő vezetőink személyes márkáját is építettük.

* A videó és az Instagram poszt linkjeiért kattintson a képre!

https://www.youtube.com/watch?v=PvOahRmFjeU
https://www.instagram.com/p/BbSJMJoAPEQ/?taken-by=henrykettner
https://www.instagram.com/p/BbSJMJoAPEQ/?taken-by=henrykettner
https://www.youtube.com/watch?v=PvOahRmFjeU
https://www.youtube.com/watch?v=PvOahRmFjeU


Ezt az együttműködést folytattuk további influencerek, 

roarerek bevonásával. 2018-ban ismét együttműködtünk 

vloggerekkel (Henry Kettner, Szabó Hédi), illetve Instagram

influencerekkel is (Gulyás Lídia, Palkovics Zóra). Az 

esemény fotóit pedig a szintén influencernek számító 

Voidfilled fotós készítette.

A vloggerek a Cruisin VIP termében megrendezett Roar

meetup-ról közvetítettek és három unit vezetővel 

készítettek egy rövid videót, amelyben bemutattuk a roar

életérzést, a vállalatot és magát a roar pozíciót. 

Inluencer marketing –
Munkáltatói márkaépítés új 
módszerekkel



A vlogbejegyzés Henry Kettner csatornájára került fel, 
ahol 32 483-an nézték meg. Az Instagram influencerek
az esemény napján instagram storyk formájában 
posztoltak az eseményről, a Cruisin másnapján pedig 
poszt formájában. Az influencerek által készített 
Instagram posztokat pedig 2656 felhasználó kedvelte. 

A VIP rendezvényünkön a résztvevők fotót 
készíthettek a poly oroszlán maszkokkal, amelybe az 
influencereket is bevontuk. A posztokat #helloroar
hashtaggel kellett megjelölni, a nyeremény pedig egy 
páros belépő volt a szezonzáró RoarxCruisin hajóra.

Az influencer aktivitás, illetve a roarerek által 
megosztott Roar-Cruisin témájú tartalmak 217 új 
követőt hoztak.

* A videó és az Instagram posztok linkjeiért kattintson 
a képre!

Inluencer marketing –
Munkáltatói márkaépítés új 
módszerekkel

https://www.youtube.com/watch?v=SKE9DD_fVOg&t=405s
https://www.instagram.com/p/Bli1tBKnL8U/?taken-by=lidiaontheroad
https://www.instagram.com/p/Bli1tBKnL8U/?taken-by=lidiaontheroad
https://www.instagram.com/p/BliyXqmH-fy/?taken-by=zorapalkovics
https://www.instagram.com/p/BliyXqmH-fy/?taken-by=zorapalkovics
https://www.instagram.com/p/Blz8nl2ADkX/
https://www.instagram.com/p/Blz8nl2ADkX/
https://www.youtube.com/watch?v=SKE9DD_fVOg&t=405s
https://www.youtube.com/watch?v=SKE9DD_fVOg&t=405s


Inluencer marketing –
Munkáltatói márkaépítés új módszerekkel

Az említett influencer együttműködések nemcsak 

a Roart, mint márkát támogatják, hanem a saját 

embereink, a benne szereplő unit managereink

személyes brandjét is.

Basky Balázs unit vezetőt a Roar indulása óta 

tudatosan használjuk a vállalat influencereként, 

mind a FB-on, mind az Instagramon. Vele 

indultunk, de további kollégákat is bevontunk a 

Roar kommunikációjába a Roar Employee

Advocacy Programunk keretében, a márkával 

együtt építjük az ő személyes márkájukat és 

kommunikációjukat is.

* Az Instagram poszt linkjeiért kattintson a képre!

https://www.instagram.com/p/BmwC424A6A3/?taken-by=szabo.lilian
https://www.instagram.com/p/BmwC424A6A3/?taken-by=szabo.lilian


Inluencer marketing –
Munkáltatói márkaépítés új módszerekkel

Fontos szabályunk, hogy olyan környezetet 
biztosítsunk, olyan tartalmat gyártsunk, 
programokat szervezzünk, amit szívesen 
osztanak meg a roarerek. 

A virálisan terjedő tartalom minden hirdetésnél 
hatékonyabb. A kollégáink esetében azt 
tapasztaljuk, hogy szívesen és örömmel 
osztanak meg roar tartalmakat: #helloroar #roar

Balázs már több ezres követői bázissal 
rendelkezik, amely közösséget toborzásra is 
kiválóan tudja használni, hiteles formában 
kommunikálja a vállalat és a pozíció előnyeit, új 
belépői a csapatába social média felületekről 
érkeztek.

* Az Instagram posztok linkjeiért kattintson a képre!

https://www.instagram.com/p/Blhif2IgmJD/?taken-by=szabo.lilian
https://www.instagram.com/p/Blhif2IgmJD/?taken-by=szabo.lilian
https://www.instagram.com/p/BlgQ-cZABB1/?taken-by=baskybalazs
https://www.instagram.com/p/BlgQ-cZABB1/?taken-by=baskybalazs
https://www.instagram.com/p/Bl_GyaYB3v0/?taken-by=koszegiviki_
https://www.instagram.com/p/Bl_GyaYB3v0/?taken-by=koszegiviki_
https://www.instagram.com/p/Blqz3jBh6sG/?taken-by=remailili
https://www.instagram.com/p/Blqz3jBh6sG/?taken-by=remailili


Integrált toborzás



Roar Meetup
2018-ban is folytattuk a Roar meetup sorozatot, 7 alkalommal szerveztünk meetupot a Roar irodájába. Minden esetben 

vendég előadóval, akik inspiráló, tanulságos, motivációs előadásokkal színesítették a rendezvényt. Az esemény célja, hogy 

bemutassuk a céget és az érdeklődők megismerhessék a kollégákat. Az események nyilvánosak, Facebookon hirdetjük 

meg, regisztrációt követően bárki részt vehet rajtuk. 

Vendégeink voltak:

2018

• Risztov Éva, olimpiai bajnok

• Michelisz Norbert, többszörös túraautó-világbajnoki 

futamgyőztes autóversenyző

• Dablty, sneakerhead és vlogger

• Hampuk Richárd, Person Group CEO

• Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és 

világbajnok

2017

• Szilágyi Áron, kétszeres olimpiai bajnok

• Kiss Virág, fitnesz sportágban, Európa- és világbajnok

• Szvoboda Bence, MotoCross bajnok

• Bendl Mátyás, POME ügyvezető

• Horváth Gergely, CFO – Generali, olimpikon

• Kokas Norbert, Befektetési szakember

https://www.facebook.com/pg/helloroar/events/?ref=page_internal


Social media hirdetések
A 2018-as évben kereken 1000 toborzó lead érkezett (weboldali 

jelentkezés, social media hirdetések, események).  

Hirdetéseinkben saját munkatársainkat, eseményeinket használtuk 

(korábbi események során készült képekkel – pl.: Cruisin, Roar Camp 

csapatépítő). A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkatársak és a 

belső élet megjelenítése sokkal hatékonyabb hívóerőnek bizonyul a 

fiatalok körében.

A jelentkezők többsége meglátogatja a Facebook és 

Instagram oldalunkat, megkereséskor emlékeznek a hirdetésre és a 

cégre is. A saját tartalmas hirdetéseinkből 424 jelentkező származik. 

Eredmények:

• 11 belépőnk van a saját tartalmas hirdetésekből

• 9 várható belépő 2019 Q1-ben a 2018 Q4-es toborzó 

hirdetésből

• Interjún a jelentkezők 50%-a vett már részt, vagy 

egyeztetett időpontot



RoarTalks

A meetup szellemiségére és sikerére építve 

indítottuk el 2018 novemberében a Roar_talks-ot, 

amelyet budapesti és vidéki egyetemekre szabtunk. 

Továbbra is olyan személyekkel készítünk motiváló 

előadásokat, olyan tartalmat viszünk a közönségünk 

elé, amire sokan kíváncsiak, és szellemiségükben 

átadják mindazt, amit egy igazi roarernek is tudnia 

kell. 

Üzleti, művészi, és kifejezetten szakmabeli 

előadókat egyaránt felvonultatunk egy-egy érdekes 

témával, koncepcióval. A Roar_talks beszélgetései 

interaktívak, amelybe a hallgatók is beleszólhatnak. 

Az esemény alatt a Roar üzletkötői, unit managerei

is megjelennek, és promótálják a munkahelyet az 

odaérkezőknek.



RoarTalks

Célok:

•Márkaismertség növelése, új 

jelentkezők gyűjtése

•High-end kép kialakítása a 

márkáról, aminek egyik fő célja, 

hogy a tehetséges és motivált 

fiatalokat egy helyre gyűjtse, és 

segítse a karrier építésüket.



RoarTalks

Eredmények:

Első ízben 2018. november 28-án a 

Corvinus Egyetemen rendeztük meg a 

Roar_talks-ot. 144 regisztráció érkezett, 

ebből 70-en vettek végül részt az 

eseményen, amely így teltházas volt. 

Basky Balázs unit managert többen itt 

ismerték meg, 4 belépő érkezett az 

eseményről, a végső lépést a talks adta 

meg nekik.

2019-ben tervezzük az esemény 

folytatását, vidéki egyetemeket és az 

ottani roarereket is bevonva.

https://www.facebook.com/events/293562898167156/


Roar the world -
saját munkatársakból influencerek



Roar Employee Advocacy Program

• A Roar munkatársaiban rejlő személyes toborzási potenciálját, 
márkaépítési képességét maximalizálja ki a roarerek saját 
social platformjain (Instagram, Facebook) keresztül.

• A leghitelesebb képet egy személyes ismerős tudja felvázolni 
egy munkahelyről és a legrövidebb úton, egy roareren keresztül 
tud bizalommal csatlakozni a szervezethez.

Case study videó:

• Roar Employee Advocacy videó

https://youtu.be/EkYRaoTRm7k


# shortlist

# személyiségek a brand mögött

# guide book

# advocate felkészítés

# mentoring

Employee Advocacy Program - Mik a hozzávalók?



• Roar Employee
Advocacy Porgram
meghirdetése

• Kérdőív – célok 
feltérképezése

• Jelentkezők social
platformjainak 
értékelése

Advocate shortlist

• HR szakértő 
bevonása –
mélyinterjúk

• Személyes motivációk 
feltárása

• Employer brand
általuk történő 
megélése

Roar személyiség 
mátrix

• Roar Social Media 
Guidebook kidolgozása 
(hr + social media
szakértők bevonásával)

• Termékek promóciója, 
saját contentbe
építésének módja

• Guidebook bemutatása, 
és használata tréning 
és workshop a teljes 
csapatnak

Roar Social Media 
Guidebook

•Személyre szabott célok, KPI-
ok felállítása

•HR influencer stratégia saját 
platformokhoz illesztése

•Saját üzenetrendszer 
kidolgozása

•Platformok hatékony 
használatának elsajátítása

•Tartalomgyártás tréning (fotó, 
videó, szövegírás, megosztási 
stratégia, kommentek 
kezelése)

Személyes 
Advocate

felkészítés
• Személyre szabott 

heti kihívások

• Az advocatek social
média aktivitásának 
és posztjainak 
elemzése

• Visszajelzés, KPI-ok
folyamatos mérése

Személyes 
Advocate
mentoring

Roar Employee Advocacy Program folyamata



Roar személyiség mátrix

1. A személyiségek feltérképezése
Erősségek, fejlesztendő területek felmérése
Kompetencia mátrix - ki miben erős

2. Személyiség tesztek
Motiváció kutatás
Elkötelezettség vizsgálat

3. Értékrend feltárás
Online vállalható privát élet vizsgálata
Jövőkép analízis

• Kockázatvállaló

• Szabad

• Önmegvalósító

• Kudarctűrő

• Közösségi

• Kezdeményező

A Roar személyiség mátrix kialakítása egy nemzetközileg is elismert HR szakértő bevonásával történt. Célunk a hiteles 

kommunikációhoz szükséges személyiség feltárása volt. A csapat mélyebb megismerése a cél érdekében, hogy 

releváns és önazonos tartalmat generáljanak a márkaépítés során a jövőben. 

Motivációik es mozgatórugóik megismerése teszi lehetővé a stratégiai irányok rövid es középtávú meghatározását. 

Ezt követően kitértünk a konfliktushelyzetek vállalására, kezelésére, szofisztikált, pozitív hangvételű kommunikáció 

fontosságára, megoldások, tanácsnok, javaslatok közvetítésére. Ezek melyekkel jó színben feltűnve stabil közösség 

építhető, formálható.





Basky Balázs

@baskybalazs

Kőszegi Viktória

@koszegiviki_

Szabó Lilian

@szabo.lilian

A Roar Employee Advocacy Program csapata

https://www.instagram.com/baskybalazs/
https://www.instagram.com/koszegiviki_/
https://www.instagram.com/szabo.lilian/


Szabó Nikolett

@nikeka_szabo

Nagy Gábor

@nemkissgabor

Privóczkyné Gruber Anita

@privoczky_gruber_anita

A Roar Employee Advocacy Program csapata

https://www.instagram.com/nikeka_szabo/
https://www.instagram.com/nemkissgabor/
https://www.instagram.com/privoczky_gruber_anita/


Az advocate-k mentorálása a Roar Social Media Guidebook bemutatása után következett. A 

worskhop egy erős alapot adott a roarereknek (név választás, filterek és hashtagek használata, 

Instagram sotry és highlights használata, stb.), amelyre már lehetett az egyéni mentorálást építeni.

Advocate mentoring –
„Ez vagyok én, ezt csinálom”

A program során mind a 6 advocate egy hónapos egyéni mentorálást kapott, 

hogy tudatosan építse a saját oldalát, személyes brandjét. 

„Ez vagyok én, ezt csinálom” - fő szempont a saját tartalmaik kialakításánál az 

volt, hogy hitelesen, önazonosan kommunikálják a saját életstílusukat és ehhez 

illesszék be a Roarnál betöltött szerepüket, szakmai életüket.

A mentorálás időszaka alatt a roarerek a mentorral közösen határozták meg 

saját céljaikat és a rájuk vonatkozó KPI-okat. Céljaik eléréséhez heti 

kihívásokat, feladatokat kaptak Instagram posztok és story-k formájában. 

Aktivitásukról folyamatos visszajelzést kaptak heti értékelések formájában a 

program mentorától. 



Mi lesz a követőkből, <3-ből? - A toborzás iránya 

megfordult

A program elindulásával, a tudatos posztolással nemcsak a 

roarerek követőbázisa nőtt, hanem a Roar Instagram oldalának 

látogatottsága, és követőinek száma is. 

A 6 advocate mindegyike kapott a követőitől üzenetet, amelyben 

érdeklődnek munkájuk felől, és arról, hogy hogyan tudnának ők 

is csatlakozni, így elmondható, hogy a toborzás iránya 

megfordult. 

A jelöltek már nem egy álláshirdetésre jelentkeznek közvetlenül, 

hanem a roarereket keresik. Első kézből kapnak választ, tudnak 

interjút egyeztetni, és tudják, hogy melyikük csapatához 

szeretnének csatlakozni, illetve az adott roarer is olyan követőt 

vonz be és toboroz a saját csapatába, akinek ő szimpatikus a 

profilja alapján és hasonló életstílusra vágyik. 



Employee Advocacy Program 
eredmények

• Social média témában naprakész csapat 

• Az advocate kollégák követőtáborának 

növekedése, minőségi kommunikációja

• Követők: közel 20 000 

• Elérés: 35 000 fő / hét

• Megtekintés: 70 000 / hét

• Erős Instagram kommunikáció

• A #helloroar hashtag intenzív használata

• A Roar hiteles és szerethető 

kommunikálása



Rock & Roar

Mindamellett, hogy Magyarországon és a szektorában is a Roar

alkalmazta először az Employee Advocacy-t, mint munkáltatói 

márkaépítési és toborzási eszköz, az alábbi eredményekről 

számolhatunk be:

• 2018-ban több mint 1000 érdeklődő fordult meg a 

rendszereinkben

• Üzleti terv szerinti, jelenleg 112 roarer, azaz vállalkozó fiatal 

partner van a Roar csapatában, 16 unit manager vezetésével, 

akik szintén vállalkozók. Kiemelkedő esetükben, hogy ezek a 

partnerek saját vállalkozásba kezdenek, hogy csatlakozzanak a 

csapathoz, azaz nem munkavállalók.

• A fluktuáció mértéke továbbra is nulla, egyelőre nincs kilépő 

tanácsadónk.

• 2018-ban 7 meetup-ot tartottunk, illetve megrendeztük az első 

Roar_talks-ot, összesen közel 400 vendég részvételével.



Légy bátor. Kérdőjelezd 

meg a múltad!

Élményt adj, ne üzeneteket!

helloroar.hu // @helloroar

https://www.facebook.com/helloroar/
https://www.facebook.com/helloroar/
https://www.instagram.com/helloroar/
https://www.instagram.com/helloroar/
https://www.linkedin.com/company/helloroar.com
https://www.linkedin.com/company/helloroar.com

