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vysoko špecializované kampane,
ktoré môžete zacieliť na špecifické
skupiny – ľudí s určitými požado-
vanými zručnosťami, pozíciami alebo
záujmami. Je vyššia pravdepodob-
nosť, že na pohovor dostanete člove-
ka, ktorý o vašej firme pravidelne číta
na LinkedIn-e, ako takého, ktorý 
o vašej firme v živote nepočul. 

5. Analyzujte a zlepšujte sa.
Úspešní marketéri spolu s obchod-
níkmi neustále analyzujú, odkiaľ
prichádzajú „čísla“.  Skúste si osvojiť
podobnú metódu. Spýtajte sa vašich
najlepších zamestnancov, ktorých
ste prijali, čo podľa nich funguje,
čo nie a kde by ste mohli nájsť tie
najlepšie talenty z ich oblasti.
Odkiaľ prichádza najviac životopi-
sov? Nakoľko čítané sú vaše posty
na sociálnych médiách? Ako dlho
vám v priemere trvá výberový pro-
ces? Ako by ste ho mohli skrátiť?
Existuje množstvo merateľných uka-
zovateľov, ktoré sa dajú vyhodnotiť
a následne zlepšiť. 

Vedieť pritiahnuť najlepšie talenty je
v súčasnej dobe oveľa zložitejšie ako
v minulosti. Ak chcete zlepšiť
výberový proces vo vašej firme
a prijímať tých najkvalitnejších ľudí,
skúste implementovať metódy HR
marketingu na vašom personálnom
oddelení čo najskôr. Na pracovnom

trhu rastie nepomer otvorených špe-
cializovaných pozícií voči dostup-
ným talentom, a tak spolu s ním
rastie aj význam HR marketingu pre
úspech spoločnosti.
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Keď sa ich osobne pýtam, akým
najlepším spôsobom reštart
zabezpečiť, ich odpovede sa

až nápadne podobajú na seba. Hovo-
ria o užšom vzťahu so zákazníkom,
viac mu dodávali to, čo chce a menej
mu predávali to, čo vedeli. V rov-
nakej priorite sa venovali pro-
gramom na podporu angažovanosti
zamestnancov. 

NEDIFERENCOVAŤ: CIEĽOVÁ
SKUPINA SÚ ZAMESTNANCI
A ZÁKAZNÍCI
Pri transformácii organizácie formou
zvyšovania angažovanosti zamestnan-
cov musia lídri pamätať na to, že
samotná angažovanosť nemá byť
výsledkom celého procesu. Do popre-
dia sa stále častejšie dostáva potreba
efektívne pracovať s angažovanými

zamestnancami a využitie ich poten-
ciálu naplno. Kritickým miestom, kde
začať v celom procese, je orientácia na
zákazníka. Úspešní lídri vedia, že naj-
lepší spôsob, akým si získať angažo-
vaných zákazníkov a zároveň
zákazníkov ochotných minúť viac, je
dosiahnuť angažovanosť v radoch svo-
jich zamestnancov a ich pochopenie
prísľubov firemnej značky.
Optimalizácia emocionálnej väzby
medzi zamestnancami a zákazníkmi
musí byť v súlade s tým, o čom každý
deň premýšľajú lídri a manažéri. Ak
sa nedostatočne sústreďujú na túto
väzbu, nevyužité príležitosti vyplýva-
júce z maximálneho úsilia zamest-
nancov vyústia do nevyužitých zá-
kazníckych príležitostí alebo
obmedzených finančných vyhliadok,
čo predstavuje obmedzený rast orga-

Reštart biznisu  je zaujímavá, ba až náročná disci-
plína, a to aj pre skúsených manažérov. Obdobie
posledných rokov však práve takúto generáciu
manažérov „nacvičilo“. 

NAKOPNÚ VÁŠ BIZNIS
ANGAŽOVANÍ



nizácie. Firmy často zápasia s prepo-
jením správania angažovaných
zamestnancov a angažovaných
zákazníkov. Príčinou zvyčajne býva,
že správanie zamestnancov nie je 
v súlade s firemnou značkou.
Zamestnanci si musia uvedomiť, ako
každý z nich individuálne prispieva 
k vízii organizácie. Hlavne zamest-
nanci v prvej línii majú príležitosť
napĺňať túto víziu v priamych inter-
akciách so súčasnými i potenciál-
nymi zákazníkmi. 

SILA ZAMESTNANECKO-
ZÁKAZNÍCKEJ INTERAKCIE
Moment, v ktorom sa emocionálne
stretne zamestnanec so zákazníkom,
predstavuje zdroj nevyužitej sily,
ktorá môže mať rozsiahle dôsledky
na výsledky firmy. Pokiaľ firmy vedia,

ako dôkladne pripraviť zamestnancov
v prvej línii, a tým využiť čo najviac z
týchto momentov, zvyšujú tým
zároveň aj angažovanosť zákazníkov.
Tí „na oplátku“ minú viac,
prichádzajú častejšie, stávajú sa lojál-
nymi k značke, ktorú propagujú a
prehliadajú zriedkavé nedostatky.
Firmy vykazujú reálny rast, pokiaľ
podporia svojich zamestnancov, aby
sa správali tak, ako to požadujú
zákazníci.
Organizácie, v ktorých angažovaní
zamestnanci napĺňajú potreby an-
gažovaných zákazníkov, zaznamená-
vajú až 240-percentný nárast
obchodných a výkonovo oriento-
vaných výsledkov v porovnaní s orga-
nizáciami, ktoré neangažujú ani
zamestnancov, ani zákazníkov. Orga-
nizácie, ktoré sa sústreďujú na maxi-

malizáciu angažovanosti buď len
zamestnancov, alebo len zákazníkov,
vykazujú rast len krátkodobo a nie sú
schopné ho udržať v stredno a dl-
hodobom horizonte bez toho, aby
prepojili angažovanosť zamestnancov
a zákazníkov, čo ukázala štúdia
spoločnosti Gallup.

ZODPOVEDNÝ JE KAŽDÝ
ZAMESTNANEC
Nie každý zamestnanec je v prvej línii,
kde prichádza do priameho kontaktu
so zákazníkom. Napriek tomu je kaž-
dý jeden zamestnanec zodpovedný za
angažovanosť zákazníkov. To sa týka
podporných funkcií, ako napr. admi-
nistratíva, IT a výskum, kde majú
zamestnanci pocit, že ich pozície nie
sú podstatné pri angažovaní
zákazníkov. V tomto sa ale nemôžu
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viac mýliť. I keď si každý deň plnia svoje povinnosti bez
toho, aby prišli do kontaktu so zákazníkom, ich práca je
stále mimoriadne potrebná v procese zákazníckej
skúsenosti. Inak by tam neboli.
Úspešní manažéri pomáhajú zamestnancom porozumieť,
ako je ich rola v organizácii naviazaná na zákazníka
berúc ohľad na víziu organizácie. Každá priama aj
nepriama forma kontaktu so zákazníkom, dokonca 
i faktúra, e-mail, bankomatová transakcia, online interak-
cia, produkt či služba má za následok zmenu
v angažovanosti zákazníka. Tá málokedy ostáva v ne-
utrálnej rovine. Úlohou manažéra je motivovať zamest-
nancov, rozvíjať ich, prebudiť v nich inovačný potenciál 
s cieľom zvyšovať angažovanosť zákazníkov pri každej
možnej príležitosti.

AMBASÁDOR ZNAČKY
Názor, že zamestnanci firmy predstavujú „tvár“ značky,
nie je novinkou. V úsilí zväčšovať svoj podiel na trhu za-
čalo  veľa firiem ťažiť z potenciálu angažovaných zamest-
nancov na posun do pozície ambasádorov firemnej
značky. Pri tom im musia poskytnúť všetky potrebné
zdroje. Zamestnanci musia vedieť, o čo sa firma usiluje 
a čo ju odlišuje od konkurentov. Musia porozumieť
prísľubu firemnej značky a byť schopní objasniť naj-
dôležitejšie elementy, ktoré so sebou prináša identita
značky. V neposlednom rade musia byť schopní doručiť
zákazníkovi jej prísľub.
Interakcii so súčasným alebo potenciálnym zákazníkom
dodávajú títo zamestnanci význam z pohľadu prísľubu
značky. Najlepší ambasádori značky s tým neprestávajú ani
po pracovnej dobe. V „práci“ pokračujú aj pri konverzácii
s priateľmi, rodinou, susedmi a na sociálnych sieťach. 
Nanešťastie, väčšina firiem si vlastných ambasádorov
značky nevychováva, čím sťažuje zákazníkom možnosť
rozlišovať ich produkty a služby od konkurencie a pri-
chádzajú o nemalé prostriedky ukryté v stratených
príležitostiach. 

PRIPRAVTE ZAMESTNANCOV, ZÍSKATE
ZÁKAZNÍKOV
Pokiaľ sú zamestnanci angažovaní, ale nie sú zosúladení
s firemnou značkou, limituje to ich potenciál vypestovať
si angažovaných zákazníkov a ovplyvňuje to i zákazníc-
ku skúsenosť. Úspešné firmy už pochopili, že výsledkom
nie je samostatná angažovanosť zamestnancov, ale plat-
forma na zvyšovanie výkonnosti, produktivity a tržieb.
Pre maximalizáciu interakcií medzi zamestnancami 
a zákazníkmi a posilnenie podielu na trhu potrebujú 
organizácie angažovaných zamestnancov rozmiestne-
ných po celej organizácii, nielen medzi zamestnancami,
ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi. Súčasne 
si musia uvedomiť rastúcu dôležitosť angažovanosti
zamestnancov v prvej línii. Každý jeden zamestnanec
musí pochopiť význam svojej práce aj vo vzťahu 
k firemnej vízii. Schopnosť konať tak, ako je to najlepšie
pre zákazníka, je nevyhnutná. Navyše, lídri musia pri-

blížiť každého zamestnanca k prísľubu firemnej značky 
a zaistiť, že je pripravený stať sa pozitívnym ambasá-
dorom značky aj počas mimopracovných hodín. Ak or-
ganizácia vyniká v týchto oblastiach, nachádza sa na
ceste k plne optimalizovanej pracovnej sile.
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1. Uznajte, že všetci zamestnanci zohrávajú kľúčovú úlohu pri pre-
búdzaní firemnej značky k životu. Úspešné zavedenie firemnej
značky nie je len funkciou marketingu alebo obchodu, dôležitú
časť berie na svoje plecia oddelenie ľudských zdrojov, ako aj
samotné vedenie spoločnosti.

2. Vykonajte audit internej komunikácie na zaistenie jej konzistent-
nosti s identitou a prísľubom značky. V tejto fáze sú nevyhnutné
investície do zamestnaneckej „gramotnosti“ v oblasti prísľubov
značky, ako i správania sa podľa nich.

3. Dajte nahlas vedieť, čo predstavuje vaša firemná značka a čo pred-
stavujú prísľuby pre vašich zákazníkov. Kľúčové elementy vašej
firemnej identity postupne nalievajte viacerými kanálmi na jed-
notlivé pracoviská. Okrem elementov starostlivosti o zákazníkov
sa zamerajte aj na elementy týkajúce sa spôsobov, akými manažu-
jete, koučujete a zaobchádzate so zamestnancami.

4. Nastavte jednoduché procesy, čím zabezpečíte, že o kľúčových
elementoch vašej firemnej identity a značky sa bude diskutovať
na dennej báze. Využite každú možnosť na poskytnutie špecifick-
ého príkladu na propagáciu firemnej značky a objasnenie
prísľubov pre zákazníkov.

5. Používajte jednoduché nástroje na propagáciu firemnej značky,
napr. firemné karty, ktoré nosí každý zamestnanec v peňaženke 
a pripomínajú mu kľúčové elementy značky.

6. Pravidelne hodnoťte, ako vaši zamestnanci rozumejú prísľubom 
a firemnej značke. Všetci zamestnanci, ale hlavne tí v prvej línii, 
by mali mať pocit, že majú zdroje a mandát na doručenie prísľu-
bov značky.

7. Uistite sa, že noví zamestnanci rozumejú vašej firemnej identite.
Každý nový zamestnanec by mal byť schopný pomenovať, o čo sa
firma usiluje a v čom sa odlišuje od konkurentov, a to už počas
prvých 30 dní vo firme.

8. Uistite sa, že každý zamestnanec si je vedomý, ako jeho práca 
ovplyvňuje zákaznícku skúsenosť. Zamerajte sa najmä na zamest-
nancov, ktorí nie sú v prvej línii.

9. Uznajte zamestnancov, ktorí doručujú zákazníkom vaše prísľuby
vyplývajúce zo značky. Uznanie a pochvala je dôležitá psycholog-
ická potreba. Zamestnanci, ktorí dostávajú uznanie za reprezen-
tovanie značky, budú povzbudení tak konať i naďalej.

10. Pýtajte sa vašich zamestnancov, ako efektívnejšie a lepšie doručiť
prísľuby značky zákazníkom. Dajte im priestor vyjadriť sa a poskyt-
núť spätnú väzbu na celofiremných stretnutiach. Príslušnosť 
k značke tým zakotvíte do firemnej kultúry.

10 SPÔSOBOV NA ZVÝŠENIE ZÁKAZNÍCKEJ
SKÚSENOSTI

Firmy, ktoré prepojili priority zákazníckych potrieb s vlast-
nou firemnou kultúrou, sa ľahšie vysporiadavajú s realizá-
ciou zmien a inováciami. Vyžaduje oveľa menej času
presvedčiť zamestnanca, aby zmenil určité
návyky, keďže zmeny prichádzajú práve od
zamestnancov, ktorí sú v úzkom vzťahu so
zákazníkom. Zamestnanci v prvej línii sú
tak kľúčovou hodnotou.
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