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Mérhető. Üzleti. HR.
Működő megoldások a felsővezetők asztalán

Employer Branding: művészet és tudomány 

Ügyfeleink munkáltatói márkaépítését a gyakorlatban azonnal 
alkalmazható megoldásokkal, tény- és adatalapú megközelítéssel, 
friss munkaerőpiaci elemzésekkel és a vállalaton belüli összefüggések 
feltárásával támogatjuk. 

Megközelítésünk egyedi: 

•  a vonal feletti employer branding kommunikáció – kreatív
kampányok, szándékolt márkaüzenetek – mellett a vonal alatti
kommunikációt – munkavállalók megélése, érzései, viselkedésük –
is vizsgáljuk,

•  a márkára leginkább ható tényezőket azonosítjuk be és azokat
célzottan kezeljük.

Mit ígérünk megközelítésünkkel?

A projekt eredményeként releváns, megkülönböztető és hiteles 
munkáltató márkaüzenetek fogalmazhatók meg, amely a vállalat 
munkaerőpiaci vonzó- és megtartó képességét erősíti.
Megoldásunk sikeressége mérhető, a megfelelő mérőszámok 
beazonosításával segítjük ügyfeleinket.

Szolgáltatásaink:

•  Adatbázis értékesítése: hozzáférést biztosítunk olyan kvalitatív
és kvantitatív adatokhoz, amely tartalmazza a vállalata számára
fontos szegmens munkavállalói preferenciáit, illetve a vállalatának és 
versenytársainak munkáltatói márkájával kapcsolatos percepciókat.

•  Vállalatra szabott elemzés: részletes, szegmensenkénti elemzést 
készítünk arról, hogy a piac miként gondolkodik az Ön vállalatáról és a 
versenytársakról.

•  Employer Branding a gyakorlatban: azonnal használható segítséget 
nyújtunk – átvállaljuk a terhet egészen a kutatástól, a munkáltatói 
értékígéretek megalkotásásán át, az álláshirdetések átírásán keresztül, az 
ügynökségnek szánt brief elkészítéséig.

•  Employer Branding stratégiaalkotás és útmutató: nem csupán employer 
branding stratégiát alakítunk ki, de útmutatót is biztosítunk, annak 
érdekében, hogy a szervezetet képessé tegyük és megtanítsuk a 
fenntartható és tudatos márkaépítés lépéseire.

Minden folyamatos változásban van körülöttünk, egyvalami 
viszont állandó: elkötelezett munkatársakra minden vállalatnak 
szüksége van. Ehhez pedig elengedhetetlen a vállalatok 
tudatos fellépése munkatársaik megtartásáért és a vágyott 
munkavállalók bevonzásáért. Milyen eszközökkel?



Európa legnagyobb munkaerőpiaci (munkavállalói 
preferencia és munkáltatói márkapercepció) felmérése

Progresszív megközelítés:  
55 tényező egyidejű vizsgálata

•  100.000 válaszadó Magyarország egész területéről
•  Számos résztvevő ország: Európai összehasonlító 

adatok

Magas adatminőség, részletes adatok

•  Mesterséges intelligencia alapú megoldás
•  Komplex mérési megközelítés: abszolút és 

relatív, valamint trade-off-okkal kapcsolatos 
preferenciák egyidejű mérése

•  Magas felhasználói élmény

Átfogó munkaerőpiaci körkép: 

•  Munkavállalói preferencia felmérés (leendő, friss és 
tapasztalt munkavállalók elvárásainak feltárása)

•  Munkáltatói márkapercepciók megismerése 
(munkáltatókkal kapcsolatos munkaerőpiaci  
vélekedések felmérése)

•  Hazai és nemzetközi mobilitási szándék mérése
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Valós idejű (2021) munkaerőpiaci 
adatok munkavállalói preferenciákról 
és munkáltatói márkapercepciókról
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