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NN HR belső kommunikáció megújítása

HR belső kommunikációs célok elérése új kommunikációs csatornák bevonásával

HováHonnan

• Minőségi, releváns és szükséglet alapú HR belső 
kommunikáció kialakítása

• Egységesített, heti HR Café hírlevél- rövid 
szöveggel

• Újfajta videós HR kommunikáció
• Belső Facebook csoport létrehozása
• Közösségépítő programok szervezése
• Játékosításaz onboarding folyamatban
• Belső nagyköveti program kialakítása
• Negyedéves elkötelezettségmérés

• Kommunikáció jellege: hosszú és nehezen 
értelmezhető tájékoztató szövegek, nincs munkatársi 
bevonás, nincs élménymegosztás

• Ad-hoc HR email tájékoztatók 
• Tömött szövegek, képek és infografika nélkül
• Hivatalos, távolságtartó nyelvezet használata
• Nincsenek kommunikációs csatornák 
• Nincs összehangolt HR kommunikáció
• Nincsenek közös programok, események
• Elkötelezettség mérése és az eredmények 

kommunikációja évente egyszer, utánkövetés nincs
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HR belső kommunikáció – Onboarding folyamat

Onboarding délelőtt az új belépők számára: munkavállalói élmény növelés

JAN.

2019

✓ 2019 januárjában bevezetésre került az Onboarding játék

✓ Onboarding tájékoztató esemény: Miért van szükség a 
játékosításra?

✓ Elsőként a kollégáink tesztelhették a játékot

✓ CEO köszöntő videó az Onboardingjátékban

✓ Image videó az Onboarding játék része

✓ NN Welcome csomag és iroda térkép a belépés napján

#NNéletérzésvideó
Itt a 

helyed!

https://www.facebook.com/NNKarrier/videos/2221738588114060/


Játékosítás az Onboarding folyamatunkban

Újfajta megközelítés az NN kötelező képzéseinek elvégzésére és fontos tudnivalók megismerésére

JAN.

2019

#azélményszámít

#azelsőbenyomásszámít

5 szint

300 kérdés
5 kötelező 

képzés

NN Welcome
csomag



Facebook belső csoport- "NN Közösség" létrehozása

NN HR belső kommunikáció megalapozása és az "NN Közösség" elindítása

JAN.

2019

Külön HR profil 

létrehozása a HR 
kommunikációs 

tartalmak 

megosztására

SOCIAL HR TARTALOM 
✓ Ismerd meg a nagyköveteinket
✓ Belső és külső rendezvény kommunikáció

✓ Vállalati és employer branding videók
✓ Irodai élet & NN pillanatok
✓ Peakonelégedettség méréssel kapcsolatos 

információk
✓ Díjak, elismerések megosztása

✓ Vállalati játékok 
✓ Motivációs idézetek 
✓ Közösségépítő programok

#azelismerésszámít

Bevezető kampány  -NN 

Inspire Challenge
bemutatása

https://www.facebook.com/NNKarrier/videos/2221738588114060/
https://www.facebook.com/NNKarrier/videos/2221738588114060/


NN Inspire Challenge koncepció2018

NOV

NN Inspire Challenge: az NN nagyköveti programja, amely segíti a belső elköteleződést személyes, 

inspiráló történetek segítségével

3 vállalati érték

5 agilis érték

Social media:

2 hónapos kampány
1 év tartalom

„Az NN leginspirálóbb 

története” Oscar-díj

17 nagykövet

Alkosd meg a saját 

videódat!

FEB.

2019



Inspire Challenge belső kommunikációs kampány és premier launch 
esemény

Szervezet bevonása az NN Inspire Challenge programba

FEB. 

2019

Vezérigazgatói       

utókommunikáció 
belső Facebook 
csoportunkban

Belső kommunikációs 

hírlevél

NN Inspire ChallengePremier

NN Inspire Challenge

logó tervezése

Katt és nézd meg a 

teaser videót!

NN Inspire Challenge teaser videó 

belső felületeken
1. 2. 3.

4.

✓ SOCIAL MEDIA KAMPÁNY INDÍTÓ BELSŐS  RENDEZVÉNY 

✓ 17 NAGYKÖVETI VIDEÓ LOOPOLT VETÍTÉSE 
✓ KÖZÖS MOZIZÁS 62 RÉSZTVEVŐVEL

✓ BRANDELT POPCORN 350 KÖZPONTI NN DOLGOZÓNAK

5.

https://www.facebook.com/NNKarrier/videos/518436892010398/
https://www.facebook.com/watch/?v=518436892010398


NN Inspire Day és Social media nagykövet tréning

NN Inspire Oscar-díj átadása a legtöbb megtekintést kapó videó nagykövetének. 

ÁPR.

2019

Social media

nagykövet tréning

Történetmesélési- és 

vizuális tréning

36 NN Inspire résztvevő

Aktív belső nagyköveti 

közösség létrehozása

A résztvevők 68,5%-a 

ajánlaná az eseményt
NN Inspire Oscar-díj átadó 

Legtöbb megtekintés: 
Ibolya 85.000 nézettség

https://www.facebook.com/NNKarrier/videos/695584754209330/


Offline belső HR kommunikációs platform- NN Köszi kártya

NN Köszi kártyák bevezetése, hogy mindenki elmondhassa miért szeret a kollégájával dolgozni.

AUG

2019

Közös pillanatok 

értékelése

Értékeljük a mindennapok 

teljesítményét

Több mint 400 db Köszi 

kártya 2019-ben

NN Köszi kártyák bemutatása 

és használata egész évben

#azelismerésszámít

Köszi kártyák különkiadás: 

Karácsony, 

Szeretek veled 

dolgozni mert..



NN HR Café és NN Költözés hírlevél bevezetése

HR csapat hivatalos kommunikáció megalapozása és a heti hírlevél bevezetése

NOV.

2019

HÍRLEVÉL TARTALMA:
✓ Vállalati bejelentések

✓ Heti vállalati rendezvények 

✓ Heti képzési lehetőségek 

✓ Költözéssel kapcsolatos információk

✓ Peakon elégedettség méréssel kapcsolatos 

információk

✓ Díjak, elismerések megosztása

✓ Munkatársi ajánlási program – heti pozíciók 

✓ Új kollégák bemutatkozója

✓ Önkéntes programok 

✓ Ünnepek és szünnapok 

# havi költés információk

# heti HR hírek

#2019 November 

DesigNN csapat 
bejelentése és jelentkezés 

kezdete

NN HR Café | Olvasd el a heti NN 

HR híreket egy kávé mellett

https://www.facebook.com/NNKarrier/videos/2221738588114060/
https://www.facebook.com/NNKarrier/videos/2221738588114060/
https://www.facebook.com/NNKarrier/videos/2221738588114060/


✓ Költözés várható időpontja: 2020 nyár

✓ Új iroda a Váci Greens Irodaházban

✓ DesigNN csapat megalakulása: 2019 Június

✓ Kollégák bevonása a DesigNN csapaton keresztül

✓ Nagyobb, modernebb, színesebb terek

✓ Több tárgyaló terem, nagyobb tréning center

KÖLTÖZÉS 2020

DesigNN csapat és az új iroda belső kommunikációja

# havi költözés 

információk

# Kollégák bevonása a 

DesigNN csapaton keresztül

# Váci Greensirodaház

HELYSZÍNBEJÁRÁS 

TOVÁBBI HÍRLEVELEK: MINDEN 

HÓNAPBAN

HELSZÍNI FORGATÁS ÉS FOTÓZÁS

KOLLÉGÁK BEVONÁSA: DESIGNN CSAPAT 

WORKSHOP 2.0 

INFORMÁCIÓS PLAKÁTOK

https://www.facebook.com/NNKarrier/videos/2221738588114060/
https://www.facebook.com/NNKarrier/videos/2221738588114060/
https://www.facebook.com/NNKarrier/videos/2221738588114060/


Költözés belső kommunikáció – Videós tartalmak készítése

HR Kommunikációs megközelítés: Videós tartalmak készítése a kollégák főszereplésével

DEC

2019

#NNköltözésvideó

✓ Új iroda bemutató videó

✓ Neked mi számít kampány? 

✓ Kollégák bevonása a költözés kampányba

✓ Irodalátogatás

#közösélmények

#együttmegyünk

#nekedmiszámít?

https://www.facebook.com/NNKarrier/videos/2221738588114060/
https://www.facebook.com/NNKarrier/videos/2221738588114060/



