
KOLLEKTÍV BEKÖLTÖZŐBULI



Az eddig több telephelyen dolgozó munkatársak legnagyobb 

része egy épületbe, az ország egyik legnagyobb irodaházába 

költözött. A költözést hosszadalmas, sok kihívással, 

kompromisszummal teli időszak előzte meg. Ennek a végét 

ünnepelték meg egy rendhagyó eseménnyel, ami energiát, 

lendületet adott a folytatáshoz.

HATALMAS LÉPÉS  
A TELEKOM TÖRTÉNETÉBEN. 
SZINTE MINDENKI EGY  
ÉPÜLETBE KÖLTÖZIK.  



A változáshoz való POZITÍV HOZZÁÁLLÁS erősítése a kollégákban

KOLLEKTÍV LELKESEDÉS és összefogás életre hívása 

A stratégia jól érthető és ENERGIZÁLÓ BEMUTATÁSA,  

mindezt kötetlen, lazább hangulatban

Energikus lökést, POZITÍV NARRATÍVÁT ADNI az új felálláshozM
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A költözés tényét sok kolléga fenntartásokkal fogadta. Több telephely, kis irodák, kis közösségek 

most mind egy összetett alaprajzú, nagy székház, nyitott irodáiba költöztek. Egy új rendszerbe, 

ahol nincs saját asztala senkinek, azokat bárki használhatja, ezért a nap végén üresen, tisztán 

kell elhagyni. A személyes dolgok tárolására egy szekrény áll rendelkezésre és számos,  

-az eddig megszokott működéshez képest- újítás is életbe lépett.

A rendezvény koncepciójának megalkotása során fontos volt, hogy minden programelem egy 

irányba mutasson: a változás jó, és a Magyar Telekom mint felelős munkáltató dolgozik azon, 

hogy a kollégák számára megkönnyítse a változásokhoz való alkalmazkodást, bármilyen 

területről is legyen szó.

Sikeresen kellett ötvözni a vállalat jövőjéről alkotott elképzelések ismertetésének műfaját  

az afterhour hangulattal, a szórakoztató formával.

MIK VOLTAK A KIHÍVÁSOK? 



KOLLEKTÍV CHECK-IN: Egy olyan, teljes munkavállalói kört érintő esemény, 

ahol megünneplik, hogy a székházba mindenki beköltözött, kollektíven 

bejárják, megismerik, belakják az épületet és egyben az új stratégia-  

és működés alapelveit is ismertetik.

PROGRAMOK 8 EMELETEN, 1600 RÉSZTVEVŐVEL. 

A költözés megtörtént. Az épület elfoglalva. Felkészültek a következő lépésre.

EZ VOLT A MEGOLDÁS. 



A központi kivetítőn folyamatosan frissülő kreatívval köszöntötték 

az új bentlakókat, közben mindig feltüntetve, hogy jelenleg hány 

Telekomos költözött már hivatalosan is az épületbe. 

Az esemény azon a napon került megrendezésre, mikor az utolsó  

csapat is megérkezett. 
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TÖBBEZREN VETTEK 
RÉSZT AZ AZNAPI 
AKTIVITÁSOKBAN.
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PORTRÉFOTÓZÁS:

Fotóstúdió került kialakításra a székházban, ahol az elkészült 

képekkel mindenki frissíthette fotóját a belső telefonkönyvben, 

vagy magáncélra is felhasználhatta. 

STRATÉGIAI KEREKASZTAL+ OPEN MIC: 

A teljes  vezetőség részvételével nyílt kerekasztal-beszélgetés  

a stratégiáról és a tervekről, ahol bárki feltehette saját kérdéseit. 
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INSPIRÁCIÓS TEREK 

7 közösségi térben, a szintek tematikájához igazított beszélgetések 

folytak a területek vezetőivel. Többek között a brand, az innováció,  

az ügyfélélmény, a szponzorációs stratégia kapcsán tartott  

interaktív beszélgetéseken vehettek részt a kollégák. 

MAGENTA HUNT

50 csapat várta, hogy elinduljon az épület megismerését elősegítő 

kincskereső játék. A Treasure hunting időre ment és rengeteg 

nyeremény került kiosztásra a sikeresen teljesítő csapatok között.
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KOLLÉGA-VEZETÉS: A délután folyamán önkéntes, már 

régebben beköltözött kollégák vezették végig kisebb 

csoportokban az újakat az épület fontosabb pontjain. 

LITKAY GERGELY 

A humorista változásról és digitálizációról  

tartott inspirációs előadást.
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USNK KONCERT:

A 2018-as X-Faktor nyertes zenekarának élő 

koncertje. A koncert után több helyszínen kreatív, 

stratégiai vagy csapatjátékok várták a résztvevőket 

az önfeledt szórakozás érdekében.

 




