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Munkáltatói márkakoncepció megvalósításának lépései, 2014-2015. 
kampányai

• Jövőkép, küldetés, 
vállalati értékek 
definiálása a 
nemzetközi Generali 
Csoporttal 
együttműködve

A Generali jövőképe, 
küldetése, vállalati 

értékei

• Belső kommunikáció, 
lokális lebontás: a 
vállalati értékek 
beépítése a mindennapi 
működésbe, napi példák 
bemutatása, belső 
akciók

Mi, a Generali!
• Külső kommunikáció, 

vállalati értékek, 
munkáltatói márka 
bemutatása a 
Generali kollégáinak 
közreműködésével, 
célcsoportra szabva

Köztünk a helyed!

• Nemzetközi 
elhivatottsági 
felmérés 2015.

• Új belépők 
statisztikájának 
kiértékelése 
(értékesítés, nem-
értékesítés terület)

Eredménymutatók, 
visszamérés
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Jövőképünk: Célunk, hogy tevékenyen óvjuk és jobbá tegyük az emberek életét. 

Küldetésünk, hogy testreszabott és elérhető biztosítási megoldásokat nyújtva az első 

számú választás legyünk mindenki számára. 

Ahhoz, hogy minden egyes ügyfélnél az első számú választás legyen a Generali, olyan 

biztosítási megoldásokat kell kínálnia, melyek könnyen elérhetők, érthetők és használhatóak, 

az ügyfél valós igényeit elégítik ki, többcsatornás értékesítő hálózatán keresztül pedig 

hatékonyan értékesíthetők.

Megújult vállalati filozófia

A Generali jövőképe és küldetése

© Jogi személyiség Keltezés Prezentáció címe
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 Teljesítjük vállalásainkat. Úgy kívánjuk jó hírünket megerősíteni, hogy a vállalat neve 

egyet jelentsen a megbízhatósággal, ügyfeleinkkel kialakított kapcsolataink pedig hosszú 

távra szóljanak. Bármi történjen is, a vállalásainkat mindig teljesítenünk kell, hisz így tudunk 

megfelelni ügyfeleink elvárásainak.

 Megbecsüljük egymást. A változást az emberek hozzák. A biztosítási szakmára pedig 

talán minden más szakmánál jobban igaz az, hogy emberek dolgoznak emberekkel 

emberekért. A Generali törekszik arra, hogy minden egyes kollégának biztosítsa a megfelelő 

lehetőségeket és a korrekt bánásmódot.

 Teszünk a közösségekért. A biztosítás a társadalomért végzett hivatás. Minden olyan 

közösségben, melynek tagjai vagyunk, és amelyben működünk, felelősséggel, a jólét és a 

fejlődés támogatásáért kell dolgoznunk.

 Nyitottak vagyunk. Innovatívak, érdeklődők, nyitottak a visszajelzésekre. Talán ez a 

legtöbb kihívást rejtő érték. Olykor azt követeli meg tőlünk, hogy legalapvetőbb 

meggyőződéseinket is megkérdőjelezzük. Ez a feltétele a haladásnak és a fejlődésnek.

A Generali új vállalati értékei
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A vállalati értékek belső, lépcsőzetes kommunikációja belső online és print felületeken

indult, majd vállalati rendezvények alkalmával folytatódott. Ezen rendezvények közül a

kampány kiemelt eseménye volt a Generali Értékek Napja. Közel 250 fő részvétele mellett a

Generali igazgatósági tagjai a négy vállalati értékhez kapcsolódóan tartották meg szakmai

prezentációjukat, ahol az értékekhez kapcsolódó saját, munkahelyi példákat mutattak be. A

legeredményesebb kollégák teljesítményének elismerése mellett az eseményen került

átadásra az Értékek embere díj, mely a Mi, Generali szlogen jegyében a közösség, azaz a

munkatársak véleményét tükrözi, hogy az adott évben közösségi tevékenysége alapján mely

kollégánk érdemes a kitüntetésre.

Az Értékek Emberét önálló interjúban mutattuk be a vállalat teljes közösségének, amely a 

Kurír belsős magazinban és a Generali Intranet oldalain publikáltuk.

Vállalati filozófia bevezetését támogató eseménymarketing akció

Csatornák: belső vállalati rendezvények
Eszközök: vezetői prezentációk napi példákkal, storytelling
Célcsoport: a Generali vezetői, kiemelt munkatársai

© Jogi személyiség Keltezés Prezentáció címe
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Prezentáció címe

 Az érték mentén üzleti teljesítményünk és kárrendezési számaink bemutatását 

választottuk, hiszen ez az érték az elköteleződésről szól. Hosszú távú, kölcsönös bizalmon 

alapuló szerződést kötünk munkatársainkkal, ügyfeleinkkel és minden érintettel. 

Fegyelmezetten és teljességre törekedve vállaljuk, hogy ezt az ígéretet valóra is váltjuk, és 

egy hosszú távú kapcsolatban valósítjuk meg mindezt. Azzal, hogy betartjuk ígéreteinket, 

megbízható piaci szereplővé válunk.

Vállalati filozófia népszerűsítésének ambient kampánya - Élményliftek

Csatornák:  Generali székházai, irodák
Eszközök: élményliftek, panelek, dekorációk, képeslapok (speciális tartókkal)
Célcsoport: a Generali munkavállalói, értékesítési partnerei, a székházba érkező vendégek, 
állásinterjúra érkező pályázók

Deliver on the promise - Teljesítjük vállalásainkat
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 Az érték bemutatása során azon motivációs rendezvények fotóit használtuk fel a

kollégákról, ahol teljesítményüket, eredményességüket ismerjük el, hiszen az érték a

lehetőségekről, a tisztességről, a sokszínűségről és az emberek különböző adottságainak

elfogadásáról, értékeléséről szól. Támogatjuk a sokszínűséget, és egy átlátható, koherens és

mindenki számára elérhető munkahelyi környezettel ösztönözzük a folyamatos tanulást és

fejlődést. Hitvallásunk, hogy munkatársaink fejlesztése cégünk hosszú távú

fennmaradásának a záloga.

A kollégák bevonása: a liftben található tükröt, kreatív formában, egy képkeretként

használtuk, így, aki belenézett az alábbi kép címmel találkozhatott: ’Igazi értékünk Te vagy!’ A

kollégák örömmel készítettek fotókat ebben a liftben magukról.

Élményliftek

Value our people - Megbecsüljük egymást



9

Prezentáció címe

Az értéket társadalmi felelősségvállalásunkon és önkéntes programjainkon keresztül

mutattuk be, továbbá a Generali alapítványának (Generali a Biztonságért Alapítvány)

programjait is népszerűsítettük egyúttal. Hiszünk abban, hogy a biztosítás közösségi munka.

Törekszünk arra, hogy mindennapi működésünk összhangban legyen társadalmi

környezetünk igényeivel, és a hátrányos helyzetben lévő közösségeket támogassuk.

Alapítóként, a Generali a Biztonságért Alapítvány által működtetett programokban

munkatársaink önkéntes segítőként járulnak hozzá az olyan alapítványi kezdeményezések

megvalósításához, mint a gyermekvédelmet célzó Generali Mosolyvadász Program, melynek

Facebook oldalának követői már 13 000 feletti létszámnál jár, és a közlekedésbiztonságot

támogató Kátyúvadász kezdeményezés. Az elmúlt években mintegy 25 önkéntes programon

több mint 100 munkatársunk élt az önkéntes segítségnyújtás lehetőségével.

Live the community - Teszünk a közösségekért

Élményliftek

https://www.facebook.com/generalimosolyvadasz/?fref=ts
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Prezentáció címe

A Generali trieszti székházának fotójával a multinacionális szemléletet szerettük volna

bemutatni, továbbá szemléltetni, hogy figyeljünk a világra, halljuk meg a visszajelzéseket,

tartsuk szemmel a versenytársainkat, kerüljük a „zárt ajtó” kultúrát, fogadjuk el a kihívásokat

és dolgozzuk ki napjaink változó piacának legjobb megoldásait. Közvetíteni szerettük volna

továbbá, hogy kíváncsi, megközelíthető és lelkes emberek vagyunk, akik nyitottan és

sokféleképpen szemlélik a világot, és szeretik a dolgokat több oldalról is megvizsgálni.

Be open - Nyitottak vagyunk

Élményliftek
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 A Generali minden épületében fali panelek és poszterek kerültek kihelyezésre, amelyeken

vállalati értékeink tartalmát tovább részleteztük. A fali képeken, melyek eltérő méretben és

formában kerültek kialakításra, így is segítve a figyelemfelkeltést, az adott érték angolul

került megnevezésre, hogy ebben a formában is segítsük a napi munkánkba egyre

intenzívebben begyűrűző nemzetköziség, így az angol nyelv használatát. Minden egyes

értékünkről készült fali dekorációs panel, bemutatva, magyarázva az adott érték tartalmát.

Vállalati filozófia ambient kampánya
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Prezentáció címe

Ahhoz, hogy értékeink még inkább életre keljenek, Generali Selfie versenyt hirdettünk,

amelyben mind egyénileg, mind csapatban is nevezhettek a kollégák. A fotópályázat témája

„értékeink a hétköznapokban” volt, azaz olyan életképeket, helyzeteket kértünk megörökíteni,

amelyek egy-egy, a pályázó által választott értékhez kapcsolódott. A Generali

munkatársainak teljes körű bevonását kiválóan támogatta ez a kezdeményezésünk,

kimagasló mozgósító erővel bírt, és számos izgalmas, ötletes fotó született a játék során. A

beküldött képekből képmontázst és videós anyagot készítünk, amelyet posztkommunikációra

használtunk belső csatornáinkon

Aktivitást növelő belső kampányok, nyereményjátékok

Csatornák: online felületek, Zárt Generali FB csoport
Eszközök: selfie verseny, játék
Célcsoport: a Generali munkavállalói, értékesítési partnerei
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 Cél: a Generaliban dolgozó sales munkatársak között az Y generációba tartozó munkaerő

számának növelését szerettük volna elérni, illetve olyan hiteles munkáltatói márka kép

kommunikációját megvalósítani, ami vonzó az Y és az Y+ korosztály számára.

 A koncepciónk mentén az értékesítés területen tanácsadóként dolgozó öt fiatal és tehetséges

kollégát kértünk fel, hogy legyenek a kampányunk arcai. A róluk készített kreatívokat használtuk

az összes olyan megjelenésünknél és felületen, ahol a Generali mint munkáltató szerepel.

Hiszen, ahogy a példáink is mutatták, fiatalon is lehet a tanácsadói szakmában valaki sikeres.

Innen jött a szlogenünk is; szeretettel várunk magunk közé: Köztünk a helyed!

 A munkáltatói márka kampányunk során több felületünket megújítottuk, egységes 

megjelenésre fűztük fel használva a kampányunk arcait, az értékesítésben dolgozó sikeres 

kollégákat:

 Megújult karrier oldal: https://www.generali.hu/Rolunk/karrier.aspx

Megújult munkáltatói arculat a külső kommunikációban

A stabil vállalati filozófia, hatékony belső kommunikáció után vágtunk bele 
munkáltatói márka koncepciónk külső kommunikációjába, ahol az elsődleges 
célcsoport az Y generáció tagjai voltak, üzenetünk pedig a tanácsadói hivatás, az 
értékesítői munka népszerűsítése volt. A biztosítók egyik fontos és közelgő 
kihívása lesz a szakmai utánpótlás megoldása.

https://www.generali.hu/Rolunk/karrier.aspx
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Köztünk a helyed! 1.0
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A kampány arcai közül három kollégával filmet is forgattunk, ahol elmesélték, hogy hogyan 

teljesedtek ki a tanácsadói szakmában.

Célunk volt, hogy videó formájában is bemutassuk kollégáinkat, hogy bárkiből lehet jó 

tanácsadó. a Generalinál bárkiből lehet sikeres üzletember. 

A filmben a fiatalok elmesélték a saját történetüket, hogy lett belőlük sikeres tanácsadó. 

Egyetemre jártak, sok mindent kipróbáltak, és a tanácsadó hivatás volt, amiben megtalálták 

önmagukat. A filmeket mind a karrier oldalon, mind a social media felületeinken aktívan 

használtuk. Illetve Google videós hirdetésekkel is promotáltuk, amelyekről direkt út vezetett 

az álláshirdetésekre, karrier oldalra, bemutatkozó oldalukra. Ezeket a hirdetéseket 

folyamatosan optimalizáltuk, és amelyik felületeken jól teljesítettek, utána ott futtattuk.

A filmet elérhetők itt: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm04pmYKe9C3gRQP4kzZaGVPJWxRM-Wm6

Köztünk a helyed! 1.0 - Tanácsadói kisfilmek

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm04pmYKe9C3gRQP4kzZaGVPJWxRM-Wm6
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 Álláshirdetések és email sablon: az összes álláshirdetési felületen a tehetséges tanácsadó 

kollégák képeit használtuk, példát mutatva, hogy nálunk fiatalon is lehet pénzügyi karriert 

építeni.

 Perszonalizálható poszterek és plakátok: értékesítési területen a toborzás nagy részét a 

területi vezetők végzik. Számukra olyan prospektust és plakátot készítettünk, amit ki tudnak 

tenni az irodájukban, osztogatni tudnak, ezzel segítve saját toborzásukat, és egyúttal az 

egységes Generali munkáltatói márkát is építve.

 Perszonalizálható online hirdetések: az offline anyagok mellett olyan online hirdetési 

csomagot is összeállítottunk a toborzást végző vezetőknek, melyeket akár online 

hirdetésként, akár social media tartalomként tudtak használni. Facebookon több mint 200 

alkalommal posztolták és osztották meg a Köztünk a helyed! toborzós Facebook kreatívot a 

területi vezetőink.

 Munkáltatói márka oldalalt is létrehoztuk, hogy még több fiatal álláskeresőt érjünk el:

• http://bit.ly/GeneraliProfession

• http://generali.openjobs.hu/

Köztünk a helyed! 1.0

http://bit.ly/GeneraliProfession
http://generali.openjobs.hu/
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Prezentáció címe

 Aktív jelenlét az állásbörzéken, egyetemi nyílt napokon

 A rendezvényeken nem csak az arculatunk újult meg, de egy olyan tablet-re optimalizált 

motivációs kérdőívet is készítettünk, amivel az első Generali érintkezés pozitív és modern 

formában megvalósulhatott. Ez a kérdőív lehetőséget biztosított, hogy az állásbörzén részt 

vevő toborzó kollégák és vezetők megszólítsák a látogatókat, és a tesztet közösen kitöltve 

egy beszélgetés vehesse kezdetét. Ezzel segítettünk az álláskeresőknek, hogy mi motiválja 

őket, hasznos információkat adtunk számukra, illetve mi is információt kaptunk arról, hogy mi 

motiválja ma a fiatalokat.

Megújult munkáltatói arculat a külső kommunikációban
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Az elmúlt évek során négy felsőoktatási intézménnyel sikerült stratégiai megállapodást

kialakítani. Az együttműködések célja olyan vállalkozó szellemű diákok bevonzása, akik

tudnak és akarnak is a tanulmányaik mellett dolgozni, illetve a tanulmányaik befejezését

követően nyitottak értékesítő munkakörök betöltésére.

A Generali országos lefedettségéhez igazítva a budapesti intézményeken felül vidéki

egyetemek is kiválasztásra kerültek, ahol állásbörzéken, előadásokon, egyetemi

versenyeken erősítettük a Generali jelenlétét:

• Budapest Corvinus Egyetem

• Budapesti Gazdasági Főiskola

• Debreceni Egyetem

• Veszprémi Pannon Egyetem

Stratégiai együttműködések a felsőoktatási intézményekkel
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A Generali Biztosítónak az elmúlt évek során – az értékesítési tanácsadók kiöregedése

mellett szembe kellett néznie azzal a ténnyel is, hogy a második legöregebb ügyfélportfóliót

menedzseli a magyar piacon. Piacvezető vállalatcsoportként a Generali a fenntartható és

eredményes működés mellett kötelezte el magát, amely kapcsán kiemelt stratégiai

fókuszként tekint a fiatal ügyfélkör bevonzására.

Találni kellett egy eszközt, ami a fiatalokhoz szól, nekik kényelmes, és egyben lehetővé

teszi az online ismeretszerzést. Ezt egy olyan online, social media alapú tudásátadási

platform kialakításával igyekeztünk elérni, amelynek célja az Y generáció tagjainak gyakorlat-

és eredményorientált szakmai fejlesztése, a mentorok és a mentoráltak közötti tudásáramlás

elősegítése.

A megoldás innovatív és újszerű volt, mert a tudásmegosztást és mentorálást online

környezetbe helyezte, ami a HR egyik fontos fejlődési irányához kapcsolódik: a

tudásmenedzsment, belső kommunikáció, tudásmegosztás leírt, könnyen kereshető,

megmaradó formában működik.

Tudásmegosztó platform létrahozása
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 Munkáltatói márkánk 2015/16-os külső kommunikációjának és aktivitásának folytatásaként

is megtartottuk a Köztünk a helyed! üzenetet és a kampány második körében is az volt a

célunk, hogy minél szélesebb körben megismertessük a Generalit mint munkáltatót a

diplomás és egyetemista fiatalok körében.

 A megvalósítás fókuszát ezúttal azonban már az ún. non-sales munkakörök és

lehetőségek bemutatására helyeztük. 2014-es sales kampányunkat kiterjesztve szerettük

volna a Generali másik oldalát is bemutatni a célközönségnek, még közelebb vinni a

Generali márkát a fiatalokhoz, hogy amikor aktív álláskeresőkké lépnek elő, potenciális

munkáltatóként vegyék fontolóra a Generalit

 2015-ös kampányunkat is online platformra építettük, dedikált Köztünk a helyed! oldalt

hoztunk létre: https://www.generali.hu/Rolunk/karrier/koztunkahelyed

 Kampányunk landing oldalán amellett, hogy elérhetővé tettük a meglévő Karrier és

Vállalati információinkat, dedikáltan a célcsoport megszólítására gyártott tartalmak érhetőek

el, mint például a kollégák fotózása során készített werkvideó és a személyes történeteik:

https://www.youtube.com/watch?v=cpvj90rqVQw

 A vállalat négy különböző területén dolgozó, budapesti és vidéki, Generalis kollégánk

történetén keresztül mutatjuk meg a nagyközönség számára, milyen mozgalmas és sokszínű

vállalatunknál dolgozni.

Köztünk a helyed! 2.0 

https://www.generali.hu/Rolunk/karrier/koztunkahelyed
https://www.youtube.com/watch?v=cpvj90rqVQw
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Köztünk a helyed! 2.0 
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Köztünk a helyed 2015-ös kampánya alatt hetente többször osztottunk meg és tweeteltünk

posztot munkáltató márka témában a Generali hivatalos Facebook oldalán és Twitter

fiókjában. Illetve innovációnk, hogy lefejlesztettük a Milyen állás való neked Facebook

applikációt, amely 10 kérdésből áll, és a kérdésekre adott válaszok alapján az eredményben

olyan Generali pozíciót kínálunk fel, amelyik illik a felhasználóhoz.

Aktív social média jelenlét munkáltatói márka témában

https://www.facebook.com/generalihun/?fref=ts
https://www.facebook.com/generalihun/app/1438110869814658/
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A Generali Biztosítói Facebook oldala egyértelmű példája annak, hogy a vállalat nyit a

fiatalok felé és nyit az innovatív, modern kommunikációs csatornák felé. Ezen

kommunikációs felület menedzselésével , folyamatos tartalommal való feltöltéssel támogatja

azon törekvésünket, hogy a Generali menő és cool társ lehessen a fiatalok körében

szolgáltatóként és munkáltatóként egyaránt.

A külső kommunikáció mellett hatékonyan és eredményesen használjuk belső,

közösségépítő és információs csatornaként is a Facebook-ot. A Generalinak önálló zárt

Facebook közössége – közel 1700 taggal – sikeresen támogatja a belső kommunikációt és

munkáltatói márkánk kommunikációjában is segítségünkre van.

Innováció Social Media - Belső és külső kommunikáció a munkáltatói 
márka kapcsán 

https://www.facebook.com/generalihun/?fref=ts
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 Legfrissebb 2015-ös kutatásaink eredményeként kimutatható, hogy kollégáink 92%-a

szerint vállalatunk társadalmilag felelősen jár el és 95%-a büszke arra, hogy a Generali

csapatában dolgozhat. 94%-a a kollégáknak hisz a vállalat céljaiban és célkitűzéseiben és a

kollégák 70%-a úgy véli, hogy a vállalati értékek napi szinten iránymutatást adnak számukra

a munkájuk ellátásához.

 Kiemelten jó eredménynek könyveljük el, hogy kollégáink 90%-a bátran ajánlaná a

Generalit mint munkahelyet és 95 %-a támogatja a Generali által képviselt értékeket.

 A munkáltatói márka mellett a cégarculat tekintetében is pozitív eredményeket

tapasztaltunk, hiszen a kollégák 93 %-a erősen hisz a vállalat termékeiben és

szolgáltatásaiban és átlag 85 %-uk véli úgy, hogy a Generalit nagyra tartják külső ügyfelei,

munkatársai és a nyilvánosság.

 Ahogy az eredmények is igazolják, a hatékony és aktív belső kommunikáció jótékony

hatással volt az elkötelezettségi értékekre, hiszen összességében 90 %-os elkötelezettségi

mutató is bizonyítja, hogy a belső megélés nagyon erős és munkatársaink lojálisak a vállalat

irányában, amely a nemzetközi csoporthoz és az országos normához viszonyítva is 8 %-kal

magasabb, míg a nemzetközi pénzügyi szektor eredményeit 6 %-kal előzi meg.

Visszamérés, KPI-ok

A munkáltatói márka eredményeit HR mutatók alapján mérjük, mert úgy véljük, sokkal inkább 
releváns adatok, mint a kreatív és kommunikációs eredmények.
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Prezentáció címe

Visszamérés, KPI-ok

Értékesítési területet tekintve elmondható, hogy a kampány és a toborzó eszközök hatására 
megnövekedett az Y és az Y+os betoborzott kollégák száma, melyet stratégiai célként fogalmazott 
meg vállalatunk 2013-ban.
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Prezentáció címe

Visszamérés, KPI-ok
A nem-értékesítés területen szintén nagyobb számban erősítik a Generalit mára már az Y és Y+ 
célcsoport tagjai, amely eredmények kimutathatóan a munkáltatói márka fiatalításának és 
újragondolásának köszönhető. 
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2012 2013 2014 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3

Belépők korcsoportonként (2012-2015Q3)
Non-sales

25 alatt 25-35 között 36-45 között 45-55 között

56-61 között Linear (25 alatt) Linear (25-35 között) Linear (36-45 között)



27

Az elmúlt időszak sikereinek kulcsát az alábbiakban látjuk:

 Pontosan meghatározott, kutatásokon, és a hagyományokon alapuló üzenetek

megfogalmazása.

 A megvalósításba bevont munkatársak/szakterületek kooperációja.

 Újdonságok a kreatív megvalósításban.

Összefoglaló

A Generali márka és a vállalat idén ünnepli 185 éves évfordulóját. Nagy
hagyományokkal rendelkező, stabil, tőkeerős nemzetközi vállalatként a Generali
számára az egyik legfontosabb kihívást az jelenti, hogy az új piaci kihívásoknak
megfelelve számos régi szokást, beidegződést levetkőzve el kell indulnia egy
megújuló, a mai fogyasztók és munkavállalók számára is megfelelő modern
működés irányába. A változás, az új irányok elfogadtatása mindig nehéz egy a régi
működésben komfortos és elégedett munkavállalói körrel rendelkező szervezet
számára, jól tervezett, felépített, átgondolt, egymásra épülő akciókat és hiteles, a
munkatársak mind szélesebb körét bevonó, és érzelmileg ráhangoló
kommunikációt kíván meg.
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