Wstęp
W czasie pandemii rynek wydarzeo firmowych przeszedł ogromną zmianę. Spotkania
cykliczne z pracownikami, wydarzenia integrujące, teambuildingowe, jubileuszowe,
a nawet podsumowania roku czy święta, są planowane oraz odbywają się
z powodzeniem w formie online lub hybrydowej. Druga z nich łączy elementy online
i reality – na tyle, na ile pozwalają na to aktualne obostrzenia sanitarne.
Według danych firmy ClickMeeting, na dostarczanej przez nią platformie, w tym roku
odbyło się o wiele więcej dużych wydarzeo niż jeszcze rok temu – o

787%

w Polsce i o 186% na całym świecie. Natomiast w wydarzeniach powyżej 1000 osób
uczestniczyło w tym roku o 55% więcej osób niż rok temu. Warto też zauważyd,
że eventy w formie online lub hybrydowej przyciągają od 40% do nawet 250%
więcej uczestników niż te same wydarzenia organizowane wcześniej w formacie
stacjonarnym. [1]
Do świata wirtualnego eventy firmowe przeniosły m.in. takie firmy, jak: Citibank
Europe plc, grupa spółek DANONE, Siemens, PGF i PKP Energetyka. Ich współtwórcy
zgodzili się podzielid z nami w raporcie swoimi doświadczeniami z okresu pandemii.
Dowiecie się od nich m.in. jakie działania przenieśli od przestrzeni cyfrowej, w jaki
sposób zadbali o frekwencję uczestników wydarzeo w czasie, gdy pracownicy mają
przesyt spotkao online, z jakich platform i rozwiązao skorzystali i z jakimi efektami.
Ponadto w raporcie opublikowaliśmy opinie ekspertów i praktyków komunikacji
wewnętrznej oraz branży MICE, którzy podpowiedzieli, jak stworzyd event online
z efektem wow i jak go skutecznie zakomunikowad.
Raport ten powstał z inicjatywy ekspertów IC Mobile, świadczących kompleksowe
usługi z zakresu komunikacji pracowniczej, w tym organizacji eventów firmowych.
Chciałyśmy w ten sposób stworzyd dopełnienie i zarazem podsumowanie serii naszych
październikowych webinarów poświęconych eventom firmowym w czasie pandemii,
które współtworzyliśmy z M&M Group.
Dziękujemy wszystkim autorom artykułów za podzielenie się wiedzą oraz
doświadczeniem, a czytelnikom życzymy wielu inspiracji. Pamiętajcie, że zawsze
możecie liczyd na nasze wsparcie.
Wielu udanych eventów!
Lidia, Kasia i Magda IC Mobile
#internalcommunication #wspieramyIC #eventyfirmowe
2
www.ic-mobile.pl
office@ic-mobile.pl
784 531 556

Spis treści
1. Metoda 4P – czyli, jak budowad komunikację o eventach firmowych, aby angażowad,
zwiększad frekwencję i poczucie bezpieczeostwa uczestników (Lidia Skrzyniecka, IC Mobile)
str. 4
2. Eventy dla firm – czy w czasie COVID-19, nadal sky is the limit? Czy nadal możliwy jest
do osiągniecia „efekt wow”? (Magdalena Krawczyk, M&M Group / Maciej Budkowski,
ExplainVisually)
str. 8
3. Jak zorganizowad bezpieczny event w hotelu? (Aneta Klepacka-Kołbuk, MCC Mazurkas
Conference Centre & Hotel / Daniel Błaszkiewicz, Hotel Anders w Starych Jabłonkach)
str. 12
4. Jak zorganizowad i zakomunikowad event w firmie rozproszonej i różnorodnej kulturowo?
(Joanna Bieżuoska-Szewczyk, grupa spółek DANONE / Paulina Pracz, Citibank Europe plc /
Nina Vincenz-Krajewska, Siemens / Magdalena Kuropieska-Deloff, IC Mobile)
str. 14
5. Warsztat kulinarny jako opcja eventu firmowego. Dlaczego warto? (Justyna Bajer,
CulinaryOn Polska / Anna Kurzepa, Let's GoCook)
str. 21
6. Czy eventy firmowe wpisują się w działania employer brandingowe?
(Katarzyna Kryoska, IC Mobile)
str. 25
7. Jak zaangażowad pracowników „offlinowych” w wydarzenia firmowe? (Sebastian Grochala,
Polska Grupa Farmaceutyczna)
str. 28
8. Komunikacja strategii w czasie przymusowej izolacji (Piotr Flakiewicz, PKP Energetyka)
str. 32
9. Jak będzie, czyli rynek spotkao oczami klienta (Eliza Kozica-Kamioska, Idea Profit)
str. 34
10. Czy eventy firmowe są benefitami dla pracowników? (Dorota Matuła, Activy)
str. 36
DODATEK DO DRUKU – CHECKLISTA PRZED EVENTEM ONLINE
str. 38
3
www.ic-mobile.pl
office@ic-mobile.pl
784 531 556

METODA 4P – CZYLI, JAK BUDOWAD KOMUNIKACJĘ O EVENTACH FIRMOWYCH,
ABY ANGAŻOWAD, ZWIĘKSZAD FREKWENCJĘ I POCZUCIE
BEZPIECZEOSTWA UCZESTNIKÓW

Lidia Skrzyniecka, ekspert ds. komunikacji wewnętrznej w IC Mobile
Od 12 lat związana z komunikacją. Wcześniej jako dziennikarz, następnie
wydawca internetowych serwisów informacyjnych, w koocu wykładowca
akademicki oraz specjalista ds. PR i custom publishing. Od 7 lat specjalizuje
się w komunikacji wewnętrznej. Obecnie doradza firmom, jak budowad
komunikację wewnętrzną w wymiarze Human-to-Human.

W

ielu autorów w tym raporcie zwraca uwagę na to, że w zaangażowaniu
pracowników w jakikolwiek event najważniejsze jest zapewnienie jego
uczestnikom poczucia bezpieczeostwa. Wierzę, że wszystkie przedsiębiorstwa
zapewniają obecnie swoim pracownikom bezpieczeostwo, spełniając wszelkie wymogi reżimu
sanitarnego. Natomiast zapewnienie poczucia bezpieczeostwa jest już czymś innym. Pracownicy
muszą byd bowiem jego świadomi, a żeby tak się stało muszą mied dostęp do informacji, które ich
o tym przekonają, co dla wielu firm nadal bywa trudnym wyzwaniem. Przyznała to prawie połowa
ankietowanych, w badaniu przeprowadzonym przez Deloitte *1+ wśród ponad pół tysiąca firm
w Polsce, po pierwszej fali zachorowao. Aby sprostad temu wyzwaniu, warto przygotowad plan
komunikacji około eventowej.
Taki plan można zbudowad na bazie Metody 4P – autorskiej metody stworzonej przez IC Mobile,
według której opracowujemy plany komunikacji dla firm. Metoda w czterech krokach opisuje, jak
w szybki i skuteczny sposób przygotowad i poprowadzid komunikację z pracownikami na temat
danego wydarzenia w organizacji. Te kroki to: Przygotuj, Powitaj, Poinformuj, Pomagaj. Można ją
zastosowad również w komunikacji zmiany np. powrotów pracowników do firmy, zmiany jej siedziby
czy rozpoczęcia nowego projektu i in. Jej celem jest zwiększenie zrozumienia, zaangażowania
i poparcia dla wprowadzanych w firmie zmian czy przeprowadzanych działao. Pozytywnie wpływa na
odbudowanie lub utrzymanie zaufania i motywacji do pracy. Zwiększa poziom udzielania informacji
zwrotnej oraz jej jakośd.
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Krok 1. Przygotuj – najbardziej obszerny i wymagający najwięcej pracy – przypomina,
że o wydarzeniu czy zmianie powinniśmy zacząd informowad, nie kiedy się rozpoczną, a już od
momentu, gdy zostanie podjęta o nich decyzja. Dzięki temu pracownicy dowiedzą się o nich w takiej
formie, w jakiej zaplanuje to firma. Pozwoli to uniknąd rozprzestrzeniania się informacji
z nieoficjalnego obiegu, a w konsekwencji nieporozumieo i plotek. Przygotowując plan komunikacji
w tym punkcie, warto wybrad narzędzia i formę komunikacji, które umożliwią dotarcie komunikatu
do wszystkich grup docelowych, a także będą dla nich łatwe i atrakcyjne w odbiorze. Aby było to
możliwe konieczne jest zidentyfikowanie grup docelowych, jeżeli jeszcze nie zostało to zrobione,
i opracowanie person[2] lub przeprowadzenie segmentacji odbiorców zgodnie z zasadami
marketingu.[3]
Bardzo skuteczną praktyką jest przekazywanie ważnych informacji w firmie przez osoby pełniące
funkcje decyzyjne, np. prezesa, dyrektora generalnego, szefa danego obszaru czy jednostki, ponieważ
są one postrzegane jako wiarygodne źródło informacji.
Według podstawowych zasad warsztatu dziennikarskiego, komunikat powinien odpowiadad na
najważniejsze pytania: kto, co, kiedy, jak, gdzie, dlaczego. Aby, po zapoznaniu się z nim, pracownicy
nie zostali z pytaniami bez odpowiedzi. Przy czym, według teorii socjologicznych, najważniejsza
wydaje się byd odpowiedź na pytanie, o powód danego działania, gdyż pomaga zwiększyd dla niego
aprobatę. Taka praktyka wprowadzona na stałe do komunikacji wewnętrznej może radykalnie
zmienid kulturę w firmie na bardziej otwartą i przychylną zmianom. Jest to zjawisko społeczne
poparte 50 latami badao. Jego niezwykłą skutecznośd odkryła jako pierwsza, już w latach 70., wybitna
psycholożka z Harvardu Ellen Langer – autorka wielu znanych książek, m.in. bestsellera
„Mindfulness”, od którego rozpoczęła się ogólnoświatowa „kariera” techniki zarządzania emocjami
przez „uważnośd”. [4]
Metoda 4P w kroku 1. wskazuje też na ważną praktykę przygotowania dodatkowej „paczki
informacji”, co stanowi nawiązanie do terminu „press-pack”, czyli „teczka prasowa”, który określa
materiały informacyjne przygotowane dla dziennikarzy przez organizatora wydarzenia. Powinna ona
zawierad rozwinięcie tematów poruszonych w pierwszym komunikacie i zostad udostępniona
pracownikom od razu po jego publikacji. Na przykład, jeżeli prezes w nagraniu wideo opowiada
pracownikom o powrocie do biur, paczka informacji udostępniona po publikacji tego nagrania
powinna zawierad szczegółową rozpiskę nowych zasad funkcjonowania pracowników w firmie.
Pracownicy będą mieli czas na zapoznanie się z nimi, zapamiętanie ich, a przede wszystkim oswojenie
się z nową rzeczywistością. Dobrze poinformowani, „zaopiekowani”, poczują się bardziej bezpieczni,
a to ułatwi powrót, zwiększy motywację do pracy i zaufanie do pracodawcy. „Paczka informacji”
może mied różną formę – webinaru, e-booka, ulotki czy infografiki oraz inne. Najważniejsze, żeby
spełniała swój cel.
Krok 2. Powitaj dotyczy zorganizowania przebiegu pierwszego dnia danej zmiany czy
wydarzenia. Jego idea wynika z tezy, że pierwszy dzieo jest jak pierwsze wrażenie – można go
zorganizowad tylko raz, dlatego trzeba tą szansę wykorzystad mądrze. Celem tego kroku jest
utrwalenie informacji na temat wydarzenia lub zmiany, które mają miejsce w firmie i rozwianie obaw
pracowników. Aby się do niego przygotowad, należy najpierw ustalid, jakie obawy mają pracownicy
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i zaplanowad działania, które je rozwieją. Można pomóc sobie materiałami przygotowanymi w kroku
1. i dodad do niego nowe elementy. Na przykład, jeżeli celem bezpośrednim jest zakomunikowanie
pracownikom powrotu do pracy, a wiadomym jest, że najczęściej pojawiającymi się wątpliwościami
są te związane ze zdrowiem i bezpieczeostwem własnym oraz bliskich, należałoby skupid się na
przekazaniu informacji, które wskażą, jakie kroki podjęła firma, aby to bezpieczeostwo zapewnid.
Oprócz samej strategii informacyjnej warto zadbad też o dobre samopoczucie pracowników
i zaplanowad pierwszego dnia wydarzenie, które będzie wywoływało pozytywne skojarzenia. Nie
musi byd ono kosztowne, liczy się autentycznośd i gest. Mogą to byd np. drobne paczki powitalne,
chociażby czekolada z sokiem naturalnym, albo list od szefa z własnoręcznym podpisem lub
ustawienie na ekranie startowym komputera komunikatu – „Tęskniliśmy! Dobrze, że jesteś!”.
A w przypadku organizacji eventu, warto dodad element rzeczywisty – np. dostarczyd pod drzwi
pracownika miły gadżet związany z wirtualnym wydarzeniem – posiłek, kosz prezentowy, koszulkę
firmową, składniki do wspólnego gotowania. The sky has no limit! [5]
Krok 3. Poinformuj, skupia uwagę na opracowaniu strategii komunikacji, która przyda się
w czasie, kiedy zmiana zostanie już ogłoszona i wdrożona. Cel pozostaje niezmienny – utrwalenie
informacji na temat wydarzenia lub zmiany, które mają miejsce w firmie, oraz rozwianie obaw
pracowników. Warto przygotowad wcześniej np. listę tematów artykułów, czy innych form
komunikatów, którymi będzie prowadzona komunikacja przypominająco-utrwalającą. Ważne jest też,
aby nie zawieszad dotychczasowych działao – jeśli do tej pory w komunikacji wewnętrznej
prowadzone były jakieś cykle tematyczne czy akcje, należy je kontynuowad – zaspokoją potrzebę
stabilizacji, obcowania z tym, co znane. Na przykład, kontynuując case powrotu pracowników do
firmy, należałoby zastanowid się, jak powinna wyglądad komunikacja wewnętrzna w new normal.
Według badao opinii pracowników prowadzonych na całym świecie, oczekują oni od firmy informacji
na tematy najważniejsze z ich perspektywy. Chcą wiedzied: jaka jest sytuacja finansowa organizacji,
jakie środki bezpieczeostwa są podejmowane w firmie każdego dnia, jakich zmian mogą się
spodziewad w najbliższym czasie, jakie są nowe zalecenia dotyczące koronawirusa w Polsce i na
świecie. Jednocześnie pragną powrotu do normalności sprzed pandemii. W przypadku eventu
firmowego warto pomyśled, jak przedłużyd w firmie jego doświadczenie – dobrym pomysłem jest
opublikowanie zdjęd/print screenów z niego w mediach wewnętrznych lub zapoczątkowanie podczas
eventu akcji/kampanii, która będzie się toczyd w firmie przez kolejne tygodnie lub miesiące. Dzięki
temu wydarzenie pozostanie na długo w pamięci pracowników.
Krok 4. Pomagaj przypomina nieco metodę LEAN – pomaga udoskonalid podjęte działania.
Trzy wcześniejsze kroki zapewniły pracownikom dostęp do informacji, nie wszyscy jednak wykażą dla
danego wydarzenia czy zmiany ten sam poziom aprobaty. [6] Krok 4. ma im to ułatwid. Jego celem
jest bowiem uzyskanie możliwie maksymalnego zrozumienia, zaangażowania i poparcia pracowników
dla działao firmy. Twórcy metody zachęcają, aby pytad pracowników o to, jak ułatwid im akceptację
zmiany i motywowad do tego samego managerów. Ciekawą inicjatywą wspierającą uzyskanie
poparcia dla zmian w organizacji jest np.: powołanie spośród pracowników zespołu ambasadorów
– ludzi w każdym dziale, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie zmiany – wesprą innych wiedzą
i wskazówką. Ostatnie działanie opiera się na teorii socjologicznej mówiącej, że ludzie podążają
zwykle za czyimś przykładem. Warto to zjawisko wykorzystad i zwracad uwagę nieprzekonanych
jeszcze pracowników na tych, których już udało się do zmiany przekonad. [7]
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Jeśli kogoś jeszcze nie udało mi się przekonad do wdrożenia świadomej i zaplanowanej komunikacji
wokół eventu firmowego, czy jakiegokolwiek firmowego wydarzenia, przytoczę jeszcze wyniki
badania „The Cost of Poor Communications”. *8+ Wynika z niego, że „wśród objętych ankietą 400
amerykaoskich firm zatrudniających po 100 000 pracowników, każda z nich odniosła średnią roczną
stratę w wysokości ponad 62 mln dolarów z powodu niewystarczającej komunikacji skierowanej do
pracowników i między pracownikami”. Oczywiście są to ogromne przedsiębiorstwa, ale kiedy
odpowiednio zmniejszymy skalę, straty nadal pozostaną na bardzo wysokim poziomie. Częśd z nich
wynika również z braku zaangażowania pracowników w działania firmy w tym eventy, na które
organizacje przeznaczają bardzo duże budżety, aby te były atrakcyjne dla uczestników. Tymczasem
bez odpowiedniej komunikacji poprzedzającej event – zaciekawiającej, pobudzającej wyobraźnię,
budującej poczucie bezpieczeostwa, nawet najciekawsze atrakcje mogą okazad się niewystarczające,
by event cieszył się frekwencją i zaangażowaniem na oczekiwanym przez przedsiębiorstwo poziomie.

[1] https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Tylko-26-proc-polskich-firm-jest-gotowych-nazakonczenie-zdalnej-formy-pracy.html
[2] Opis budowania person znajduje się m.in. w: Barbara Stawarz, „Content marketing po polsku”, Wyd. PWN, Warszawa
2015, s. 15-24
[3] Elżbieta J. Biesaga-Słomczewska, Krystyna Iwioska-Knop „Marketing wewnętrzny we współczesnej organizacji”,
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 153-166
[4] Robert Cialdini, Noah Goldstein, Steve Martin, „Świat na tak!”, Wyd. MT Biznes, s. 119-125
[5] Jednym z ciekawszych pomysłów na welcome pack, z jakim się spotkaliśmy, był: mini zestaw
do fondue z paczuszką orzechów i tabliczką czekolady, z napisem: „We're better together”
[6] Szerzej jest o tym napisane, np. w: Elżbieta J. Biesaga-Słomczewska, Krystyna Iwioska-Knop „Marketing wewnętrzny
we współczesnej organizacji”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2017, s. 44-47
[7] Robert Cialdini, Noah Goldstein, Steve Martin, „Świat na tak!”, Wyd. MT Biznes, s. 153-160
[8] https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/behavioral-competencies/communication/pages/the-cost-of-poorcommunications.aspx

7
www.ic-mobile.pl
office@ic-mobile.pl
784 531 556

EVENTY DLA FIRM – CZY W CZASIE COVID-19, NADAL SKY IS THE LIMIT?
CZY NADAL MOŻLIWY JEST DO OSIĄGNIECIA „EFEKT WOW”?

Magdalena Krawczyk, Managing director M&M Group
Gold ekspert branży eventowej. Posiada kilkunastoletnie
doświadczenie w kompleksowej organizacji imprez oraz wyjazdów
zagranicznych dla grup. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi
agencję z sektora MICE oraz portal ślubny. Jest pasjonatką sportów
wodnych i zimowych. Uwielbia współpracę z ludźmi i nowe,
niestandardowe realizacje.

C

zęsto słyszymy pytanie: Czy można przenieśd event firmowy do online'u? Czy nadal
może on byd atrakcyjny dla pracowników w czasach, gdy od kilku miesięcy narzędzia
komunikacji online stały się dla nas codziennymi narzędziami pracy i często jedynym
sposobem komunikacji z firmą? Odpowiedź brzmi: tak. Możemy to zrobid. Nie muszą do tego bowiem
służyd wyłącznie takie narzędzia, jak Skype, Zoom czy Teamsy, ponieważ zarówno klienci, jak
i pracownicy oczekują czegoś innego.
My proponujemy podejśd do tego roku i wydarzeo, które się w nim odbędą niestandardowo. Niech to
będzie rok szans i nowych możliwości, a nie ograniczeo. Pamiętajmy, że pandemia stała się
katalizatorem wielu zmian w naszej świadomości. Dziś w świecie cyfrowym robimy rzeczy, o których
nie pomyślelibyśmy jeszcze rok temu. Pracownicy bardziej otworzyli się na nowe technologie,
a i dostawcy technologii zareagowali na nowe potrzeby, opracowując odpowiednie narzędzia, na
miarę obecnych czasów. Są to unikatowe rozwiązania, które za 5 lat będziemy wspominali
z uśmiechem, tak jak zorganizowane za ich pośrednictwem wydarzenia.
Platformy 3D – czym są, co oferują?
Co zatem oznacza wydarzenie online? Od jakiegoś czasu mamy możliwośd korzystania przy okazji
eventów z platform 3D. Wcześniej były bardziej popularne w branży gier i nieruchomości. Dziś
wykorzystujemy ich możliwości do spotkania się z innymi w subrealnym świecie.
Świat ten można sobie wyobrazid jak zbiór wysp, gdzie na każdej z nich znajdziemy zupełnie inną
rzeczywistośd. Możemy odwiedzid Mikołaja, ułożyd się wygodnie na plaży, udad się razem na koncert,
a nawet zorganizowad wydarzenie w przepięknym, ekskluzywnym biurowcu niczym z Dubaju. Mamy
możliwośd zaproszenia słuchaczy do wirtualnych sal konferencyjnych, a prelegentów na wirtualną
mównicę, spotkania się w sali przy stole, odtworzenia na ekranach w salach 3D prezentacji czy filmu.
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Można też skorzystad z przestrzeni targowych czy udad się na prywatną rozmowę do stref, w których
nas nikt nie usłyszy. Platformy, na których oferujemy eventy firmowe, mają również możliwośd
organizacji eventów z elementami team buildingu – zabaw i atrakcji, które wzmocnią rozluźnione
w czasie home office relacje i zaangażowanie.
Zdajemy sobie sprawę, że może byd trudno wyobrazid sobie platformę 3D i odkryd jej możliwości bez
uczestniczenia w spacerze po niej. Dlatego, jeśli zainteresowało Cię to rozwiązanie, napisz do nas,
że chcesz poznad platformę 3D do organizacji eventów firmowych online, a my zaprosimy
oprowadzimy Cię po niej: biuro@christmasparty.eu
Jakie korzyści płyną z organizacji eventu online?
Szukajmy rozwiązao zamiast ograniczeo, dostrzegajmy nowe korzyści – sięgajmy wzrokiem dalej,
wykorzystujmy nowe możliwości. Dzięki eventom online w wydarzeniu mogą np. uczestniczyd
wszyscy pracownicy, którzy do tej pory przy okazji zwykłych eventów byli z tego wykluczeni, jak osoby
które przebywają na kwarantannie, zwolnieniach lekarskich, urlopach i urlopach macierzyoskich
– jeśli tylko będą mieli takie życzenie. Można też stworzyd event integrujący rodziny pracowników.
W dużych organizacjach, z uwagi na liczbę pracowników, wydarzenia, w których mogli uczestniczyd
wszyscy w jednym miejscu i czasie, były niemożliwe do przeprowadzenia. Teraz wszyscy mogą bawid
się jednocześnie.
Co na to RODO?
Jesteśmy przy tym świadomi, że pomimo nowych możliwości każdy z nas jednak tęskni do prawdziwej
rzeczywistości. Dlatego jako integralną częśd eventu online proponujemy również elementy reality.
Możemy na przykład zorganizowad dla firmy dostawę paczek do domów pracowników, której
zawartośd będzie tematycznie powiązana z wydarzeniem w sieci. Co ważne, nie przeszkadza brak
zgody na użytkowanie adresów, istnieją bowiem rozwiązania zautomatyzowane, dzięki którym to
pracownik decyduje o tym, na jaki adres paczka ma zostad wysłana i sam go również udostępnia.
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Maciej Budkowski, Managing Director ExplainVisually
Psychologii uczył się na Uniwersytecie Warszawskim, biznesu w Szkole
Głównej Handlowej i Uniwersytecie Cambridge. Obecnie opowiada
o złożonych rzeczach w prosty sposób w ExplainVisually, pracując dla
takich firm, jak: IKEA, Carlsberg, Orange, Pfizer czy TAURON.

M

oim zdaniem nadal sky is the limit. Tylko że będzie to nieco inne sky.
Wszyscy lubimy kontakt na żywo, co było widad po entuzjazmie
na eventach odbywających się w przerwie między lock down’ami.
Bardzo trudno będzie ten kontakt odwzorowad i żadne wideoczaty
tego nie zrobią. Chodby dlatego, że ludzie są często zwyczajnie zmęczeni
całym dniem własnych „call’ów” firmowych. Jakie więc możliwości pojawiają się przy
przejściu do online’u?
1. Zaproszenie spikerów klasy światowej
Spikerzy nie muszą do nas przylatywad. Wystarczy, że połączymy się z nimi na Zoomie. Przeznaczają
więc mniej czasu na event, co dla organizatora oznacza dużo mniejsze koszty. Poza tym, nawet
najlepsi mówcy świata mają obecnie mniej pracy, więc są bardziej chętni na kompromisy.
2. Realizacja w przestrzeni 3D
O ile inaczej by wyglądało wystąpienie prezesa, gdyby prowadził je na szczycie góry lub w środku
rzymskiego Senatu? Na przygotowanie przestrzeni 3D zdecydował się belgijski festiwal
Tomorrowland i efekt był zdumiewający. Jest to oczywiście rozwiązanie drogie, ale z pewnością
wywołujące efekt wow. Aby zobaczyd tegoroczny festiwal, zeskanuj kod QR nr 1 lub wklej link do
przeglądarki: https://linkd.pl/e9as
3. Realizacja w studio telewizyjnym
Telewizje, takie jak POLSAT czy TVN, udostępniają swoje studia na eventy online. A to oznacza dostęp
do najnowocześniejszej technologii znanej z wieczorów wyborczych czy meczów piłkarskich. Dzięki
temu dane i informacje firmowe można podad w spektakularny sposób. Zobacz przykład po
zeskanowaniu kodu QR nr 2 lub wklej link do przeglądarki: https://linkd.pl/e9aa
4. Digital Graphic Recording
Przekładanie wystąpieo spikerów na wizualizacje w czasie rzeczywistym na stałe zagościło na
eventach. To rozwiązanie jest też możliwe online, realizowane zdalnie przez Graphic Recordera.
Przykład znajdziecie po zeskanowaniu kodu QR nr 3 lub pod linkiem: https://linkd.pl/e9ak
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5. Wysyłka przedmiotów przed konferencją
Polish Your Cooking prowadzi zdalne warsztaty gotowania wysyłając uczestnikom składniki przed
wspólnym gotowaniem (link: https://linkd.pl/e9km). Organizatorzy eventów biznesowych, zamiast
standardowych gadżetów, mogą wysyład uczestnikom przedmioty, które zachęcą do interakcji,
np. zeszyt z pustymi polami, które trzeba wypełnid w trakcie eventu. Fragmenty puzzli, które trzeba
zestawid z układankami kolegów z pracy. Czy wręcz headsety VR do wspólnego oglądania eventu.
Możliwości są nieograniczone.
Obecna sytuacja skutkuje wieloma ograniczeniami, ale tworzy również wiele ciekawych możliwości.
Ważne tylko, aby pamiętad, że ludzie na eventach online są mniej zaangażowani, ponieważ
konkurujemy ze wszystkimi Facebookami i LinkedInami, które mają na komputerze. Dlatego moim
zdaniem warto pomyśled nad tym, aby event był krótszy, ale bardziej treściwy.
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JAK ZORGANIZOWAD BEZPIECZNY EVENT W HOTELU?

Daniel Błaszkiewicz, Dyrektor generalny Hotelu Anders
w Starych Jabłonkach
Z hotelarstwem i samym Hotelem Anders związany jest od 17 lat.
Z wykształcenia jest ekonomistą. Przez 11 lat w Starych Jabłonkach
(2004-2014), wspólnie z obecnym Prezesem Zarządu, Tomaszem Dowgiałło,
organizował Puchar Świata i Mistrzostwa Świata w Siatkówce Plażowej,
za którą w 2013 roku otrzymali nagrodę przyznawaną przez TVP i Przegląd
Sportowy (Sportowa Impreza Roku). Poza pracą zawodową uwielbia bieganie
i interesuje się psychologią.

O

rganizatorzy eventów czują dużą odpowiedzialnośd za zdrowie i bezpieczeostwo
uczestników spotkao, stąd pojawia się wiele pytao o wdrożone w hotelu środki
bezpieczeostwa. Ograniczamy liczbę gości mogących jednocześnie przebywad
w poszczególnych miejscach w hotelu stosownie do ich powierzchni według aktualnych wytycznych.
Dotyczy to również sal konferencyjnych. Właśnie oddaliśmy do użytku nowo wyremontowane,
przestrzenne sale konferencyjne, które chętnie są wykorzystywane przez organizatorów eventów.
W wielu miejscach na terenie hotelu znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Pokoje
w ciągu dnia sprzątane są tylko na życzenie gości, a po wymeldowaniu gruntownie sprzątane,
dezynfekowane i wietrzone. Powierzchnie dotykowe na terenie hotelu dezynfekowane są na bieżąco,
a obsługa pracuje w maseczkach.
Atrakcje dodatkowe, w zależności od pogody, staramy się organizowad na świeżym powietrzu
– dysponujemy 11 ha terenu zielonego i dostępem do jeziora, dzięki czemu mamy wiele możliwości
w tym zakresie, jak kolacje ogniskowo-grillowe, wycieczki rowerowe czy różnego rodzaju zajęcia
sportowe.
Ważnym aspektem organizowania wydarzeo w obecnym czasie jest także bezpieczeostwo finansowe.
Najczęstsze pytanie od organizatorów eventów dotyczą warunków anulacji pobytu, w przypadku jeśli
nie dojdzie on do skutku z przyczyn związanych z pandemią COVID-19. Rozumiejąc te obawy,
wypracowujemy wspólnie jak najbardziej elastyczne warunki dla danej rezerwacji i anulacji pobytów
grupowych. Wpłacane przez grupy zadatki w razie anulacji (nawet na kilka dni przed pobytem)
przesuwane są na poczet przyszłych realizacji.
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Aneta Klepacka-Kołbuk, Dyrektor Generalna MCC Mazurkas
Conference Centre & Hotel
Zawodową przygodę z hotelarstwem rozpoczęła w 1996 roku.
Z Hotelem Mazurkas związana zawodowo od 2014 r. Na początku
zajmowała się realizacją eventów hotelowych, by po 2 latach
awansowad na stanowisko Kierownika Działu, od maja 2018
sprawuje funkcję Dyrektor Generalnej MCC Mazurkas Conference
Centre & Hotel.

T

eraz rozwiązania eventowe muszą odpowiadad przede wszystkim obowiązującym
przepisom sanitarnym oraz wewnętrznym przepisom firm. MCC Mazurkas Conference
Centre & Hotel wprowadził plan organizacji wydarzeo w nowych warunkach
sanitarnych (oczywiście dotyczą one czasu, gdy spotkania są możliwe). Kwestią priorytetową jest
bezpieczeostwo naszych gości i pracowników na każdym etapie poszczególnych wydarzeo.
Bezpieczne konferencje w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel organizujemy w dużych
przestrzeniach konferencyjnych, które dopasowujemy do grup, zgodnie z aktualnymi wymogami
sanitarnymi. Nasze centrum konferencyjne o powierzchni 3 500 m², wspólna przestrzeo hallu i foyer
o powierzchni 500 m² dają razem nieskooczone możliwości aranżacyjne i technologiczne!
Są gwarancją realizacji eventów z zachowaniem bezpiecznego odstępu między uczestnikami
i przestrzegania zasad bezpieczeostwa związanych z ograniczoną ilością osób, przebywających
w jednym pomieszczeniu jednocześnie.
Aby zadbad o zdrowie i komfort naszych gości oraz móc bezpiecznie organizowad wszystkie
wydarzenia w naszym hotelu, wypracowaliśmy w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel własne
procedury bezpieczeostwa, między innymi: dezynfekcji powierzchni wspólnych, wyposażenia
pracowników i uczestników konferencji w środki ochrony osobistej, łatwo dostępne dozowniki
z płynem do dezynfekcji w każdym pomieszczeniu wspólnym, prowadzenie stałych punktów
informacyjnych, w których znajdują się aktualne zalecenia według GIS i WHO, zaopatrzyliśmy hotel
w dodatkowe środki ochrony osobistej dla gości (maseczki, rękawiczki jednorazowe), stosujemy
procedury bezpieczeostwa obsługi gości podczas eventów w ramach serwisu dao oraz bufetu.
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JAK ZORGANIZOWAD I ZAKOMUNIKOWAD EVENT W FIRMIE ROZPROSZONEJ
I RÓŻNORODNEJ KULTUROWO?

Paulina Pracz, Internal Communications Manager,
Citibank Europe plc
Od 2014 roku pracuje w zespole komunikacji
i koordynowania projektów w Citibank Europe plc.
Odpowiedzialna za działania w ramach komunikacji
wewnętrznej, budowania zaangażowania pracowników
oraz realizacji strategii employer brandingowej dla
ponad 4800 pracowników w Polsce. Absolwentka
dziennikarstwa i komunikacji społecznej, filologii
polskiej oraz studiów podyplomowych z employer
brandingu.

C

itibank Europe w Polsce świadczy usługi biznesowe dla innych jednostek Citi i klientów
grupy z 96 krajów na świecie. Nasi pracownicy przeprowadzają m.in analizy
biznesowe, zarządzają ryzykiem operacyjnym, dostarczają rozwiązania w ramach
bankowości osobistej, zapewnienia zgodności, czy też przeciwdziałania praniu pieniędzy.
W biurach w Warszawie i Olsztynie zatrudnionych jest ponad 4800 pracowników, z czego 16% to
obcokrajowcy reprezentujący blisko 70 narodowości. Co istotne, pracownicy w Polsce mogą
pochwalid się natywną znajomością prawie 30 języków, co podkreśla zarówno międzynarodowy
charakter działalności firmy, jak i różnorodnośd kulturową naszych zespołów. Na co dzieo
posługujemy się językiem angielskim, który jest formalnym językiem komunikacji w Citi, w tym
wydarzeo firmowych. Jego biegła znajomośd to jeden z istotniejszych elementów, na który zwracamy
uwagę przy doborze prelegentów spoza firmy.
Wiele międzynarodowych projektów kierowanych jest przez managerów z Polski, stąd też
zarządzanie rozproszonymi zespołami od dawna wpisuje się w charakter naszej codziennej pracy.
W związku z sytuacją pandemiczną ponad 90% naszych kolegów i koleżanek zdecydowało się przejśd
na pracę zdalną i w tym systemie działa obecnie zdecydowana większośd zespołów. Wpłynęło to
oczywiście na tematykę wydarzeo pracowniczych oraz w znaczny sposób zmieniło logistykę i formę
ich realizacji. Do dyspozycji pracowników są takie platformy, jak: Skype, Zoom czy WebEx. Aby
zaangażowad pracowników w spotkania zawsze staramy się dołączyd do agendy wydarzenia sesję
pytao i odpowiedzi, czy też uruchomid przed wydarzeniem ankietę lub głosownie z użyciem aplikacji
internetowych.
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Biorąc pod uwagę specyfikę pracy w Citi oraz rozproszenie organizacji to właśnie sprawna
komunikacja, zaraz obok odpowiednio wysoce rozwiniętej infrastruktury technologicznej, jest
kluczowa dla zapewnienia ciągłości działania, utrzymania satysfakcji pracowników i budowania ich
zaangażowania. W sposób wirtualny organizujemy np. codwutygodniowy onboarding nowych
pracowników. Pomimo pandemii Citibank Europe zatrudnia blisko 100 pracowników miesięcznie
i sprawne wprowadzenie nowych pracowników do organizacji zdecydowanie wpływa na ich komfort
pracy oraz szybkośd adaptacji.
Bieżąca komunikacja trafia do pracowników różnymi kanałami – poprzez dedykowane maile,
newslettery, wewnętrzną platformę społecznościową Collaborate, Intranet. Dodatkowo angażujemy
też managerów do kaskadowania najważniejszych informacji podczas spotkao ze swoimi zespołami.
Taką samą zasadę przyjęliśmy dla zaproszeo na wewnętrzne wydarzenia. Włączenie w komunikację
kadry managerskiej i zainteresowanie jej tematem pozwala na odpowiednie wyeksponowanie
wydarzeo i skuteczne dotarcie do grup docelowych.
Wydarzenia firmowe, które od ośmiu miesięcy przeprowadzane są z użyciem narzędzi cyfrowych,
związane są z wieloma wymiarami różnorodności i inkluzywności w naszej firmie. W Citi działa kilka
grup pracowniczych, tzw. Affinity Networks, które wspierają m.in. kobiety na różnym etapie ich
rozwoju zawodowego, pracowników będących rodzicami, osoby z niepełnosprawnościami,
przedstawicieli społeczności LGBT+ czy obcokrajowców. Wydarzenia online organizowane przez
ochotników to m.in. zdalne sesje mentoringowe, spotkania z inspirującymi ludźmi, warsztaty
w ramach budowania świadomości w zakresie well-being.
Jesteśmy przekonani, że różnorodnośd tematyczna wydarzeo – odpowiadająca na sprawdzone
wcześniej potrzeby i obszary zainteresowao naszych zespołów – pozwala integrowad pracowników
między sobą i budowad ich poczucie przynależności do organizacji, a różnice kulturowe stanowią
unikatową wartośd firmy.
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Joanna Bieżuoska-Szewczyk, Kierownik ds. komunikacji wewnętrznej
w grupie spółek DANONE w Polsce i krajach bałtyckich
Od 13 lat związana z obszarem komunikacji wewnętrznej. Posiada
doświadczenie zawodowe z zakresu budowania wizerunku pracodawcy,
angażowania pracowników oraz zarządzania projektami. Obecnie
odpowiada za komunikację wewnętrzną w Danone Sp. z o.o., Żywiec
Zdrój SA oraz Nutricia Polska Sp. z o.o.

5

wyzwao wydarzeo online. Czas pandemii wyznacza nam nowe trendy w sposobach
pracy. Firmy masowo przeszły na pracę zdalną, przenosząc to, co możliwe do świata
wirtualnego. Organizacja eventów firmowych również musiała przenieśd się do tzw.
digitala, a co za tym idzie przejśd dużą metamorfozę. We wrześniu w grupie spółek DANONE
stanęliśmy przed wyzwaniem organizacji DANONE Day, czyli jednego z największych,
ogólnofirmowych wydarzeo, które odbywa się co roku, już od 6 lat. Tym razem, z wiadomych
powodów, musiał się on odbyd w trybie zdalnym. Wraz z zespołem zdefiniowaliśmy kilka kluczowych
wyzwao, którymi odpowiednio zarządziliśmy. Jestem przekonana, że był to jeden z głównych
czynników sukcesu wydarzenia zorganizowanego dla ponad 3 tys. pracowników z różnych działów.
Wyzwania mogą byd różne, może byd ich również bardzo dużo – my zdiagnozowaliśmy kilka
i wybraliśmy pięd najważniejszych, z punktu widzenia powodzenia organizacji DANONE Day.
Wyzwanie #1: W natłoku zadao, pracownicy często nie mają czasu brad udziału w online’owych
eventach firmowych. Jak sprawid, żeby zechcieli do nich dołączyd?
W DANONE świetnie sprawdziło się zaproszenie do wystąpienia w trakcie spotkania osób
z różnych działów i zespołów – czyli kolegów i koleżanek z działu czy z biurka obok.
Do poprowadzenia całego eventu zaprosiliśmy szefa HR jednej ze spółek DANONE oraz
szefową działu rozwoju klientów. Z jednej strony były to osoby na wysokich stanowiskach,
z drugiej pozytywne i lubiane osobistości, które w bardzo lekki i humorystyczny sposób
poprowadziły wydarzenie. Dodatkowo, do wystąpienia na DANONE Day zaprosiliśmy kilku
gości z różnych innych działów spółek, którzy w formie wywiadów, na żywo w studiu lub za
pośrednictwem wideokonferencji, wypowiadali się na poszczególne tematy, wcześniej
zaplanowane w agendzie. Wywiady były przeplatane serią przygotowanych wcześniej nagrao
z udziałem kolejnych, innych osób. Finalnie, podczas wydarzenia wzięło udział ponad 30 osób
z różnych działów oraz stanowisk.
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Wyzwania #2: W trakcie spotkao online pracownicy często uczestniczą w nich biernie – podłączają
się, ale równocześnie np. odpowiadają na e-maile, czy zajmują się innymi zadaniami. Co zrobid, aby
przez całe spotkanie, uczestnicy z uwagą oglądali to, co się na nim dzieje?
Osią całego wydarzenia była gra, z wartościowymi nagrodami o tematyce spójnej z wizją
naszej firmy „One Planet. One Health”. Zadania motywowały do tego, aby uważnie słuchad.
Ponadto spowodowały, że event był interaktywny i zawierał elementy zabawy. Po każdym
kolejnym temacie, uczestnicy byli zapraszani na specjalną platformę, gdzie czekało na nich
kilka pytao bądź specjalne zadanie do wykonania – liczyły się poprawne odpowiedzi,
kreatywnośd oraz szybkośd działania.
Wyzwanie #3: Pracując zdalnie utrudniona jest komunikacja za pośrednictwem tzw. marketingu
szeptanego – z uwagi na brak nieformalnych rozmów „przy kawie”, pracownicy muszą bardziej
polegad na sobie samych w zakresie wyszukiwania firmowych informacji. Jak sprawid, aby informacja
o Twoim evencie dotarła do jak największej liczby osób?
Obok standardowej promocji eventu, za pośrednictwem Workplace od Facebooka,
newslettera czy kalendarza służbowego, postawiliśmy również na rozszerzenie gry, którą
zaplanowaliśmy na czas DANONE Day. Jednym z pierwszych zadao konkursowych było
udostępnienie informacji o DANONE Day w naszych firmowych mediach społecznościowych
i zaproszenie na nie co najmniej 3 osób. Dzięki temu uczestnicy spotkania otrzymywali
dodatkowe punkty i mieli większe szanse na nagrody, a o wydarzeniu dowiedziało się więcej
osób, niż w przypadku zastosowania jedynie standardowych form promocji.
Wyzwanie #4: Trudno jest udzielad się na forum podczas eventu online – pracownicy często obawiają
się krytyki, tego że komentarz okaże się niestosowny. Co zrobid, żeby uczestnicy byli aktywni
i angażowali się w rozmowę na czacie?
DANONE Day zorganizowany był na terenie naszego biura, gdzie stworzyliśmy wyglądające
bardzo profesjonalnie, zdaniem pracowników, studio nagrao. Całośd była transmitowana na
żywo dla wszystkich uczestników na Workplace. Każdy oglądający mógł komentowad w czasie
rzeczywistym wszystko co widzi na ekranie oraz zadawad pytania. Jako organizatorzy, sami
zainicjowaliśmy dyskusję na czacie, m.in. publikowaliśmy link do kolejnych etapów gry oraz
przypomnienia o zbliżającym się zadaniu. Dodatkowo, zadbaliśmy o to, aby jedna osoba
z naszego zespołu zajmowała się tylko moderowaniem czatu i odpowiadała na wszelkie
komentarze i pytania, które się tam pojawiają. Okazało się to strzałem w dziesiątkę – dzięki
temu pracownicy czuli, że ich głos jest wysłuchany i widzą, że warto się udzielad.
Wyzwanie #5: Nie każdy rozumie po polsku. Jak sprawid, aby w evencie mogli wziąd udział
pracownicy mówiący w różnych językach?
W naszej organizacji pracują ludzie różnych narodowości, ale zdecydowana większośd to
Polacy. Dlatego też event był prowadzony w języku polskim. W trakcie wydarzenia mieliśmy
jednak kilku anglojęzycznych gości, z drugiej strony niektórzy nasi widzowie nie posługują się
na co dzieo językiem polskim. Żeby umożliwid wszystkim udział w spotkaniu w równym
stopniu, zdecydowaliśmy się na tłumaczenie symultaniczne i udostępnienie różnym grupom
pracowników, dostępu do oddzielnych wirtualnych pokoi, w których każdy oglądał to samo,
ale słyszał całośd w języku polskim albo w angielskim.
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Ogromnie cieszy nas fakt, że pierwszy w historii firmy event w całości zorganizowany online na taką
skalę stał się dużym sukcesem. W spotkaniu wzięło udział 30% więcej pracowników, niż w ubiegłych
latach, kiedy to DANONE Day odbywał się w formie hybrydowej – standardowa konferencja
z możliwością obejrzenia jej online na żywo. W grze wzięło udział ok 400 osób i z feedbacków jakie
otrzymaliśmy po spotkaniu wiemy, że wszyscy bawili się bardzo dobrze i byli pod dużym wrażeniem
organizacji. W ankiecie oceniającej event, którą przeprowadziliśmy na koniec spotkania, aż 95%
uczestników oceniło go pozytywnie. A z otwartych komentarzy na koniec ankiety wiemy, że: „Mamy
na pokładzie nowe gwiazdy telewizyjne”, „Że formuła była na tyle ciekawa, że nie było czasu zaglądad
do maili” i był taki profesjonalizm że: „Żona przechodząc obok pytała czemu oglądam telewizję :)”.
Taki odbiór wydarzenia zawdzięczamy ciężkiej pracy całego zespołu komunikacji wewnętrznej oraz
zaangażowaniu osób występujących – przede wszystkim jednak, właściwemu zdefiniowaniu wyzwao,
które mogą się pojawid oraz gruntownemu przygotowaniu się tak, żeby odpowiednio zaadresowad
wszelkie przeciwności.
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Nina Vincenz-Krajewska, Kierownik ds. komunikacji
korporacyjnej w Siemens Sp. z o.o.
Odpowiada za organizację eventów firmowych dla
pracowników oraz klientów spółki. Zajmuje się też
koordynacją udziału Siemensa w najważniejszych
konferencjach branżowych oraz sponsoringach
korporacyjnych.

E

venty firmowe są jedną z najważniejszych form integracji i komunikacji, zwłaszcza
w dużej firmie o rozproszonej strukturze. Siemens Sp. z o.o. zatrudnia ponad tysiąc
pracowników, którzy są zlokalizowani w 10 biurach w Polsce. Większośd osób
komunikuje się ze sobą mailowo lub telefonicznie, więc gdyby nie eventy firmowe, mogliby nie mied
okazji poznad się osobiście. Dlatego stwarzamy możliwości takich spotkao – przy okazji imprez
sportowych (turnieje piłkarskie i siatkarskie), rodzinnych (piknik Siemensa), ale także bardziej
formalnych spotkao pracowników z Zarządem spółki.
W obecnej sytuacji musieliśmy ograniczyd ich liczbę, ale nie zrezygnowaliśmy z nich: postawiliśmy na
formułę hybrydową – połączenie spotkao online z tradycyjnymi, przy zachowaniu wszelkich środków
bezpieczeostwa – oczywiście w czasie, kiedy są one możliwe.
Natomiast za bardzo dobre rozwiązanie, w momencie braku możliwości organizacji spotkao, uważam
platformy 3D, do których można przenieśd prawie wszystkie wydarzenia – konferencje, targi,
spotkania działowe, akcje teambuildingowe (jak np. wirtualne escape roomy), spotkania integracyjne,
a nawet Mikołajki czy podsumowania roku. Wirtualną rzeczywistośd, przypominającą gry
komputerowe, można dostosowad do potrzeb każdej firmy i eventu. Jego uczestnicy mogą się po niej
swobodnie poruszad i brad aktywny udział w wydarzeniu – rozmawiając z innymi czy wykonując
wspólnie przydzielone zadania.
Z mojej perspektywy, niezależnie od wyboru formy, istnieją trzy kluczowe elementy organizacji
dobrego eventu firmowego:
 opracowanie szczegółowego scenariusza,
 próba generalna,
 kompleksowe informowanie pracowników.
W Siemensie wykorzystujemy różne kanały komunikacji: mailingi, rezerwację terminu w kalendarzu,
publikację informacji w intranecie i wewnętrznej telewizji. Ważne jest rozłożenie tych działao
w czasie i skorelowanie z innymi akcjami komunikacyjnymi, aby nie zasypad pracowników zbyt
wieloma informacjami.
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Magdalena Kuropieska-Deloff,
ekspert ds. komunikacji wewnętrznej w IC Mobile
Ekspert PR z 15-letnim stażem. Specjalizuje się w komunikacji
wewnętrznej, budowaniu zaangażowania i komunikacji kaskadowej.
Wspiera zarządy w komunikacji pracowniczej. Posiada wieloletnie
doświadczenie w farmacji, produkcji i telekomie. Autorka licznych eventów
firmowych i wizjonerka.

P

rzyglądając się temu jak w ostatnich miesiącach zmieniła się komunikacja wewnętrzna
w firmach rozproszonych, szczególnie w obszarze eventów, stawiam tezę,
że pandemia akurat w przypadku tych podmiotów wymusiła bardzo korzystne zmiany.
Do tej pory organizacja eventów dla pracowników była dla nich nie lada wyzwaniem, bowiem jak
połączyd pracowników rozsianych po całym kraju, a nawet świecie, w jednym evencie integrującym
czy teambuildingowym? Jak świętowad wspólnie ogólnofirmowe sukcesy czy informowad wszystkich
jednocześnie o ważnych decyzjach lub chociażby składad życzenia wszystkim pracownikom w tym
samym czasie? Było to wyzwaniem, ponieważ jeszcze do niedawna niewiele firm myślało
o inwestowaniu do tych celów w narzędzia umożliwiające przeprowadzanie eventów online. Dziś
mamy już do czynienia z inną rzeczywistością.
W new reality zdążyliśmy już oswoid się ze spotkaniami za pośrednictwem ekranów, chętniej
włączamy kamerki, a i dostawcy usług rozszerzyli swoje oferty by odpowiedzied na zapotrzebowanie
rynku. Mamy do czynienia ze zmianą naszych przyzwyczajeo i trendu. Według danych firmy
ClickMeeting, na dostarczanej przez nią platformie online w tym roku odbyło się o
w Polsce i

787%

186% na całym świecie więcej dużych wydarzeo niż jeszcze rok temu! To ogromna

szansa dla firm, które dzięki tej zmianie kulturowej i mentalnej mogą w tej chwili spotykad się ze
swoimi pracownikami jednocześnie – niezależnie od ich liczby, miejsca pracy czy nawet stanu zdrowia
– bowiem nawet przebywając na kwarantannie można wziąd udział w evencie online.
Ci, dla których przysłowiowa szklanka zawsze jest do połowy pełna, a nie pusta, od razu dostrzegli
nowe możliwości i zaczęli z nich korzystad, do czego zachęcam wszystkich Paostwa. Chętnie
podzielimy się w tym zakresie wiedzą i doświadczeniem.
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WARSZTAT KULINARNY JAKO OPCJA EVENTU FIRMOWEGO. DLACZEGO WARTO?

Anna Kurzepa, Manager warszawskiej
akademii kulinarnej Let's GoCook
Odpowiedzialna za organizacje eventów tematycznych, warsztatów
kulinarnych i obsługę klientów firmowych. Ekonomistka, pasjonatka
podróży oraz dobrego jedzenia. Sens swojej pracy upatruje
w poznawaniu nowych smaków oraz możliwości rozwoju.

W

spólne gotowanie łączy, wprowadza rodzinną atmosferę. Dlatego zachęcamy
w obecnych czasach do kulinarnych podróży oraz poznawania nowych smaków
w komfortowych warunkach. Warsztaty kulinarne w Let's GoCook to wspólne
gotowanie pod okiem doświadczonego szefa kuchni. Następnie zaplanowana jest degustacja
przygotowanych potraw w formie eleganckiej kolacji z lampką wina.
Najlepsza impreza rozkręca się w kuchni, dlatego my wydarzenie dla Paostwa rozpoczynamy
w nowoczesnej przestrzeni kuchennej o łącznej powierzchni 150 m2 z kominkiem, gdzie przygotują
Paostwo wybrane menu z kuchni świata. Zabieramy uczestników wydarzenia w kulinarną podróż
– najczęściej wybieranymi kierunkami są: kuchnia tajska oraz włoska. Następnie po wspólnym
gotowaniu, jeśli spotykamy się na żywo, oddajemy do dyspozycji gości naszą całoroczną Szklarnię
z widokiem na ogród, w której jest dostępne karaoke oraz gra 5 sekund w wersji bez cenzury.
Jeżeli tylko pozwalają na to aktualne obostrzenia, organizujemy wydarzenia w naszym studiu
przestrzegając wszelkich zasad bezpieczeostwa, a przestrzeo udostępniamy na wyłącznośd dla
uczestników danego wydarzenia, włącznie z bezpłatnymi miejscami parkingowymi na naszym terenie.
Na wejściu do naszej przestrzeni prowadzimy obowiązkową dezynfekcję rąk oraz udostępniamy
maseczki. Z kolei na wyposażeniu sal kucharskich znajdują się rękawiczki jednorazowe. Najważniejszą
zasadą jest dla nas dystans – 1 osoba na 4m2.
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Organizujemy również warsztaty kulinarne online w wersji interaktywnej dla naszych klientów.
Przygotowujemy spersonalizowane oferty. Bardzo kochamy to, co robimy. Nasza praca jest naszą
pasją, dlatego chętnie podzielimy się wiedzą oraz dostarczymy Paostwu smacznej rozrywki.
Od ponad 4 lat działamy w branży kulinarnej. Klienci bardzo cenią u nas przestrzeo na wyłącznośd
podczas wydarzenia, profesjonalną obsługę oraz rodzinną atmosferę. W czasie pandemii
zorganizowaliśmy ponad 30 eventów. Dziękujemy za zaufanie oraz zachęcamy do przesyłania
zapytao.
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Justyna Bajer, Dyrektor Zarządzająca CulinaryOn Polska
Justyna ma 10-letnie doświadczenie w branży mediów.
Odpowiada za tworzenie i wdrażanie strategii marki CulinaryOn
w Polsce. Wcześniej pełniła funkcję Head of Noizz (Ringier Axel
Springer Polska). Doświadczenie zdobywała w LifeTube
– największej polskiej agencji influencer-marketingowej,
w MSL Warsaw i Livebrand PR Communications. Organizatorka
3. edycji LifeTube Video Fest by Orange. Jej pasje to: rodzina,
podróże, jedzenie i sztuka makijażu.

K

ażdy event firmowy, bez względu na jego formę, musi byd precyzyjnie zaplanowany
i przeprowadzony. Podstawą jest określenie celu: czy wydarzenie ma pomóc
w zintegrowaniu grupy, wzmocnieniu więzi w zespole, nauce współpracy? Czy
spotkanie ma byd edukacyjne, czy stricte towarzyskie – np. świętowanie sukcesu? Określenie tego
jest kluczowe dla stworzenia jak najlepszej formuły firmowego eventu. Wydarzenia zrzeszające
zespół poza standardowymi godzinami i miejscem pracy powinny byd przeprowadzone w taki sposób,
by zmaksymalizowad płynące z niego korzyści. Chodzi nie tylko o satysfakcję uczestników, która jest
kluczowa, ale także o realizację celu: team building, integrację, wzmocnienie poczucia przynależności
do zespołu.
Łączenie składników i ludzi
W przypadku wszystkich powyższych celów warsztat kulinarny jest świetnym rozwiązaniem. Ta forma
aktywności daje przyjemnośd i umożliwia integrację. Ludzie lubią jeśd, wiele osób gotuje, prawie
każdy ma coś do powiedzenia na temat przyrządzania i konsumowania posiłków. Jedzenie zbliża
ludzi: badania naukowe dowodzą, że wspólne spożywanie posiłku wzmacnia więzi międzyludzkie.
Wynik prac przeprowadzonych w 2019 r. przez Kaitlin Woolley i Ayelet Fishbach wykazał wręcz,
że wspólne spożywanie tego samego jedzenia ułatwia nieznajomym nawiązanie współpracy i buduje
wzajemne zaufanie.
W wielu kulturach wspólny posiłek jest spoiwem rodzin i grup. Od kilku lat rośnie w siłę wywodzące
się z Korei Płd. zjawisko mukbang, czyli vlogi streamujące ludzi podczas jedzenia. Osoba czująca
potrzebę wspólnego posiłku może dołączyd online do ulubionego vlogera i dzięki temu poczud się
mniej samotnie. Potrzeba jedzenia w towarzystwie, chodby wirtualnym, jest tak silna,
że najpopularniejsi mukbangerzy gromadzą po kilkanaście milionów obserwatorów.
Jeśli posiłek jest poprzedzony jego wspólnym przygotowaniem, wszystkie wymienione powyżej
korzyści zostają zwielokrotnione. Udział grupy w warsztacie kulinarnym, podczas którego wszyscy
przygotowują swój posiłek, wymaga od uczestników współpracy, komunikacji, czasem wyjścia
23
www.ic-mobile.pl
office@ic-mobile.pl
784 531 556

ze swojej strefy komfortu, spróbowania czegoś nowego. Gdy grupa pracuje pod nadzorem
doświadczonego Chefa, efekt koocowy zawsze zachwyca: Chef dba, by dania były przygotowane
właściwie, a potrawa przygotowana własnoręcznie jest powodem do dumy i smakuje najlepiej.
Wisienka na torcie
Jedzenie zbliża ludzi, większośd z nas lubi jeśd i rozmawiad o jedzeniu. Jednak to nie wystarczy,
by firmowy warsztat kulinarny był udany. Potrzebny jest sekretny składnik sprawiający, że wszystkie
elementy zaczynają ze sobą współgrad i powstaje najlepsza możliwa wersja firmowego eventu.
W CulinaryOn mamy ten składnik i wiemy, jak go używad.
Ten składnik to edutainment. Jeśli zapewnimy relaksującą atmosferę i dobrą zabawę,
profesjonalnego Chefa i doświadczonych event managerów, którzy umiejętnie podzielą się swoją
wiedzą, to uczestnicy zdobędą nowe umiejętności bez wysiłku, odczuwając przy tym to,
co najważniejsze: dumę i satysfakcję z przygotowania czegoś własnymi rękami. Przy okazji zacieśnią
więzi z grupą. Edutainment pozwala zapewnid satysfakcjonujące przeżycia także w przypadku
warsztatu organizowanego online. W CulinaryOn oferujemy zarówno spotkania na żywo w naszym
studiu przy Pl. Trzech Krzyży, jak i online. W tej sytuacji uczestnicy otrzymują składniki do domu, nasz
zespół prowadzi zajęcia ze studia, a goście łączą się z własnej kuchni. Mimo oddalenia, efekty
integracyjne są wspaniałe, a satysfakcja użytkowników imponująca.
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CZY EVENTY FIRMOWE WPISUJĄ SIĘ W DZIAŁANIA EMPLOYER BRANDINGOWE?

Katarzyna Kryoska, ekspert ds. komunikacji wewnętrznej w IC Mobile
Ekspert ds. Custom Publishing. Od ponad 15 lat odpowiada
za przygotowanie spójnej strategii komunikacyjnej brandów.
W komunikacji zawsze skupia się na Człowieku, zgodnie z koncepcją
H2H. Tworzone przez nią projekty były wielokrotnie nagradzane
podczas branżowych konkursów.

E

venty to częśd integracji, często kojarzona z rozrywkową formułą spotkania dla
pracowników. Ale czy na pewno jest to tylko wewnętrzny aspekt? Event to jedno
z narzędzi komunikacji wewnętrznej, które nacechowane jest największym ładunkiem
emocjonalnym. Świadomie prowadzone działania komunikacji wewnątrz organizacji, mierzalnośd
narzędzi komunikacji i realizacja KPI wymusza w osobach decyzyjnych bardziej przemyślane podejście
do eventu i formy jego komunikacji. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwao pracowników w połączeniu
z motto eventu wydaje się kluczowe. Ponadto publikacje i relacje pracowników w social mediach
przenoszą tę wewnętrzną sferę firmy na zewnątrz. Mały wycinek rzeczywistości viralowo rozchodzi
się po sieci wywołując u odbiorcy pozytywne lub negatywne skojarzenia, które mogą rzutowad na
wizerunek firmy – spróbuję Paostwa o tym przekonad w poniższym artykule.
Employer branding to sztuka budowania wizerunku marki atrakcyjnego pracodawcy. Ze względu na
kierunek działao i grupę docelową można go najogólniej podzielid na dwa rodzaje: wewnętrzny
i zewnętrzny.
Zewnętrzny employer branding jest kierowany do potencjalnych przyszłych pracowników organizacji.
W jego zakres wchodzi pozyskiwanie nowych talentów, w tym działania head hunterskie. Coraz
chętniej wykorzystywane są również elementy storytellingu, np. w formie angażujących emocjonalnie
opowieści o firmie, pokazujących chociażby ścieżki kariery pracowników, którzy opowiadają o swoich
początkach, rozwoju, pokonywaniu trudności i osiągnięciu wymarzonego celu w danej firmie.
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Niekwestionowanym mistrzem storytellingu i mów motywacyjnych był Steve Jobs. Zarażał swoją
pasją, wizjonerstwem, przyciągał charyzmą. Chociaż praca dla niego była bardzo wymagająca,
to tysiące znakomitych inżynierów i managerów marzyło by móc pracowad u jego boku. Jak
wspominał Guy Kawasaki, jeden z byłych inżynierów Apple, Jobs „żądał doskonałości albo
przegrywałeś. *Ale+ nie zamieniłbym na nic doświadczenia pracy u niego.” *1+ Dlaczego? Wiele można
było zarzucid Jobsowi, ale nie braku naturalnego talentu do employer brandingu. James Green,
pracownik Steve’a Jobsa w Pixar w latach 1997-98, przyznał w jednej z rozmów, że nauczył się od
szefa, iż pracownicy zawsze powinni wiedzied, czego się od nich oczekuje, oraz że najpierw należy
budowad relacje z ludźmi, a potem dopiero przechodzid do interesów. [2] To kwintesencja EB.
Odbiorcami wewnętrznego employer brandingu są aktualni pracownicy firmy. Jego działania mają za
cel budowanie relacji z nimi. Ich umiejętna realizacja w codziennej pracy skupia się na wzmacnianiu
identyfikacji pracowników z wizją, misją i wartościami firmy, informowaniu o rozwoju organizacji
i możliwościach rozwoju pracowników wewnątrz niej. To także działania integracyjne,
teambuildingowe, budujące poczucie wspólnoty wśród pracowników jednej organizacji. Wszystkie te
cele można zrealizowad za pomocą różnych narzędzi i metod zaczerpniętych z obszaru marketingu,
po przełożeniu ich odpowiednio na potrzeby marketingu wewnętrznego.
Doskonałym przykładem tego jest np. event marketing. Ta forma komunikacji daje bardzo duże
szanse na zbudowanie relacji i lojalności, gdyż poprzez odpowiednio opracowaną produkcję
eventową marka może dotrzed do wybranej grupy docelowej z ważnym dla niej komunikatem. [3]
Jest to też szansa na zbudowanie u odbiorcy doświadczenia tego, co jest dla niej ważne, przekazania
swojej misji i wartości. Ten sam mechanizm można wykorzystad budując relacje organizacji
z pracownikami, poprzez wydarzenia firmowych.
Wydarzenia te wykazują bowiem najbardziej emocjonalne oddziaływanie na pracowników.
To sposobnośd do luźnych rozmów i zacieśniania relacji, a nawet dzielenia się pomysłami,
czy inspirowania się wzajemnie do podejmowania nowych inicjatyw. To także benefit
– podziękowanie za dobrze wykonaną pracę, na co zwraca uwagę w swoim raporcie Goldman
Recruitement: „Po zakooczeniu pracy nad strategią marki pracodawcy (…) wskazane jest
zorganizowanie imprezy dla pracowników, na której zostaną przedstawione wyniki prac.
Na takim wydarzeniu można pokazad filmy prezentujące markę pracodawcy oraz inne
materiały reklamujące firmę kandydatom. Pokazanie, że ich wkład został zauważony
i wykorzystany (…)”. [4]
Dodatkowo event firmowy może stad się także działaniem employer brandingowym zewnętrznym.
O kreatywnym i innowacyjnym wydarzeniu pracownicy będą opowiadali swoim bliskim, znajomym,
zamieszczą zdjęcie lub print screen w mediach społecznościowych, dzięki czemu dowiedzą się o nim
potencjalni pracownicy, a dotychczasowi staną się naturalnymi ambasadorami firmy. Pamiętajmy
przy tym, że w dobie transformacji cyfrowej i portali opiniujących pracodawców bardzo szybko
można zweryfikowad EB zewnętrzny z wewnętrznym.
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Dobrze zorganizowany event firmowy może realizowad również inne ważne dla firmy cele, np. CSR,
czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Podczas wydarzeo można promowad elementy CSR, jak
wolontariaty czy ochronę środowiska, albo podsumowywad zorganizowane wcześniej kampanie.
Dlatego uważam, że niezależnie od specyfiki organizacji i czasu, w jakim przyszło nam funkcjonowad,
zawsze warto uzupełniad strategię employer brandingową o eventy dla pracowników. Pamiętając,
że są one właśnie dla nich, a nie dla organizatorów czy kadry zarządzającej.

[1], [2] https://www.benchmark.pl/aktualnosci/nielatwa-praca-u-steve-a-jobsa.html
[3] P. Jaworowicz, M. Jaworowicz, Event marketing w Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej, DIFIN 2016, s. 108;
Cieślikowski K., Event marketing. Podstawy teoretyczne i rozwiązania praktyczne, Wydawnictwo Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 6.
*4+ Jak zbudowad silną markę pracodawcy, Goldman Recruitement
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JAK ZAANGAŻOWAD PRACOWNIKÓW „OFFLINOWYCH”
W WYDARZENIA FIRMOWE?

Sebastian Grochala, Dyrektor Marketingu i Komunikacji
w Polskiej Grupie Farmaceutycznej
Absolwent Studiów „PR i strategiczne komunikowanie w firmach”
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Filologii Polskiej
na Uniwersytecie Łódzkim. W przeszłości odpowiadał za komunikację
wewnętrzną i zewnętrzną w LS Airport Services S.A,
LS Technics Sp. z o.o. oraz MPK-Łódź Sp. z o.o.

P

andemia i ostatnie miesiące zmieniły wiele w obszarach Komunikacji i HR
w naszych organizacjach. W niniejszym tekście, bazując na doświadczeniach Polskiej
Grupy Farmaceutycznej, podzielę się z Wami działaniami, które podjęliśmy jako
organizacja w chwili, kiedy zrozumieliśmy, że musimy zmienid właściwie wszystkie nasze plany.
Pomimo trudności, postanowiliśmy działad. I to już od pierwszych dni „nowej rzeczywistości”.
Z uwagi na specyfikę naszej branży oraz misji i zadao, jakie jako Polska Grupa Farmaceutyczna
pełnimy w łaocuchu służby zdrowia, wiedzieliśmy, że musimy zabezpieczyd ciągłośd operacyjną,
zapewnid naszym pracownikom komfort pracy oraz najwyższe standardy bezpieczeostwa. Wszystko
po to, aby lekarstwa oraz produkty medyczne, które dostarczamy do praktycznie wszystkich aptek
w Polsce, docierały do milionów czekających na nie pacjentów bez opóźnieo.
Dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeostwa tych procesów odgrywają pracownicy „offline” – czyli
np. kierowcy czy pracownicy zajmujący się kompletacją leków oraz produktów medycznych.
Wszystkie poniższe działania kierowaliśmy zatem, przy pomocy odpowiednich narzędzi, zarówno do
Pracowników „online”, jak i do „offline”, których w organizacji mamy zdecydowanie więcej,
rozrzuconych pomiędzy 13 centrów dystrybucyjnych ulokowanych w różnych częściach Polski.
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Uruchomiliśmy portal www.informacjekoronawirus.pl, a wraz z nim kampanię edukacyjną
obejmującą zarówno naszych pracowników, jak i klientów, których również chcieliśmy wspierad.
Sama strona internetowa stanowiła „bazę” działao, które uzupełniliśmy infolinią obsługiwaną przez
farmaceutów oraz psychologa, plakatami, ulotkami, webinarami, podcastami, gazetą firmową,
materiałami edukacyjnymi, ogłoszeniami na tablicach informacyjnych czy monitorach dedykowanych
pracownikom magazynów. Zapewniliśmy tym działaniem wysoki poziom świadomości oraz poczucie
bezpieczeostwa wśród wszystkich pracowników PGF, a także dostęp do najnowszych wytycznych
i wewnętrznych procedur.
Drugim działaniem było uruchomienie Kampanii „Potrzebujemy Ciebie”, która miała na celu szybkie
uzupełnienie braków personelu w obliczu przewidywanego wzrostu zadao. Szczególnie w marcu
2020 roku odnotowywaliśmy rosnące zapotrzebowanie na kierowców oraz pracowników zajmujących
się kompletacją leków i produktów medycznych, ponieważ apteki zgłaszały się do nas ze
zdecydowanie większymi zamówieniami. Tym razem zbudowaliśmy stronę internetową
www.potrzebujemyciebie.pl, ale wszelką komunikację zewnętrzną uzupełniliśmy o informację dla
pracowników „offline”, ponieważ zależało nam na tym, aby byli nie tylko naszymi ambasadorami, ale
również włączyli się z zaangażowaniem w onboarding nowych pracowników, którzy odpowiedzieli na
nasz apel. Kampania zakooczyła się pełnym sukcesem i już po kilku tygodniach jej trwania, w pełnym
składzie liczebnym, ruszyliśmy stawad czoło wyzwaniom pandemii.
W międzyczasie postawiliśmy na działania koncentrujące się wokół szeroko rozumianego zdrowia
oraz bezpieczeostwa naszych pracowników. Wydarzeniami firmowymi stały się zatem konsultacje
medyczne, w których udział mógł wziąd bezpłatnie każdy z pracowników w miejscu swojej pracy,
szczepienia przeciwko grypie, czy organizowany w ostatnim czasie projekt „Razem po zdrowie”. Nasi
reprezentanci wzięli również udział w ogólnopolskim Wirtualnym Biegu Firmowym: Remote Edition
pokazując, że pomimo okoliczności jesteśmy RAZEM, biegamy i wspieramy inicjatywy charytatywne.
Na szczególne rozwinięcie zasługuje projekt „Razem po Zdrowie”, ponieważ składał się on z serii
inicjatyw prozdrowotnych umożliwiających zaangażowanie każdemu pracownikowi – m.in.:
 Ziołowe Tygodnie: przez 9 tygodni w naszych kuchniach pracowniczych trwały „Ziołowe
tygodnie”, w trakcie których pracownicy mogli bezpłatnie korzystad z produktów ziołowych
marki Bonatium, poznając jednocześnie korzystne właściwości mięty, melisy, rumianku,
szałwii, pokrzywy, nasion lnu, morwy białej, czystka czy kopru włoskiego opisywane
dodatkowo w komunikacji wewnętrznej,
 Dwa tygodnie wyzwao: aktywnośd realizowaliśmy we współpracy z VanityStyle oraz dzięki
przygotowanemu wspólnie specjalnemu planerowi uwzględniającemu codzienne
prozdrowotne wyzwanie do zrealizowania,
 Artykuły z poradami dietetycznymi i prozdrowotnymi, plakaty promujące zdrowe nawyki,
 Cykl webinarów, video-dwiczeo, spotkania online realizowane w porach popołudniowych,
dostępnych dla wszystkich pracowników (nie tylko w sieci firmowej),
 Całośd Projektu zakooczył test wiedzy oraz pakiety prozdrowotnych nagród.
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Dodatkowym
działaniem
jest
przełożone
na
przyszłośd
świętowania
jubileuszu
30-lecia firmy, który z oczywistych względów nie odbędzie się niestety w roku 2020, w którym
przypada. Przygotowaliśmy jednak stronę www.30latpgf.com.pl, która przybliża historię firmy oraz
zawiera strefę dostępną tylko dla zarejestrowanych użytkowników, gdzie realizowany jest konkurs
wiedzy oraz głosowanie na playlistę trzydziestolecia PGF. Pracownicy otrzymują dodatkowo
co tydzieo zaproszenie do kolejnej playlisty hitów, przygotowanej przez nas specjalnie dla nich na
platformie Spotify. Głosowanie trwa przez 30 kolejnych tygodni. Wybrane w ten sposób 30 hitów
wybrzmi na pewno w czasie, kiedy pandemia ustąpi i wszyscy będziemy mogli wrócid
do rzeczywistości i wreszcie spotkad się, aby podsumowad zarówno 30 lat istnienia firmy, jak również
wszystko to, czego doświadczyliśmy w czasie pandemii.
Ostatnim planowanym przez nas na nadchodzący czas działaniem firmowym jest połączenie
spotkania wigilijnego online z przekazaniem pracownikom spółki prezentów wigilijnych
uzupełnionych o prezenty z okazji 30-lecia funkcjonowania Polskiej Grupy Farmaceutycznej.
Podejmując kolejne inicjatywy wychodzimy z założenia, że okoliczności zmuszają nas tylko
i wyłącznie do tego, abyśmy z jeszcze większą uwagą dbali o komunikację z pracownikami „offline”
i nie rezygnowali z organizacji wydarzeo firmowych. Musimy oczywiście dostosowad ich formę do
obostrzeo oraz możliwości.
Na podstawie opisanych powyżej doświadczeo widzimy, że czas pandemii, kwarantanny, izolacje,
praca zdalna, brak bezpośredniego kontaktu powodują w nas wszystkich ogromną tęsknotę
i potrzebę spotkao oraz bezpośrednich relacji. Musimy je pielęgnowad i nie możemy „odwieszad”
wszystkich pomysłów „na kołkach” – szukajmy rozwiązao, próbujmy nowych sposobów komunikacji,
wykorzystujmy okoliczności do tego, aby się rozwijad i umacniad nasze firmowe wspólnoty!
Traktujmy kryzys jako sprawdzian i stawiajmy mu czoła – wspólnie z naszymi współpracownikami!
Życzę nam wszystkim, abyśmy wyszli z doświadczeo, które przynosi nam pandemia, silniejsi i jeszcze
bardziej kreatywni!
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KOMUNIKACJA STRATEGII W CZASIE PRZYMUSOWEJ IZOLACJI.
CASE STUDY PKP ENERGETYKA

Piotr Flakiewicz, Starszy specjalista w Biurze Komunikacji
PKP Energetyka
Człowiek szczęśliwy, posiadający przywilej robienia tego,
co kocha. Komunikator – ekstrawertyk. Strażnik czasu
adresatów tworzonych przez siebie treści. Entuzjasta cyfryzacji
i kropek kwantowych. W swojej pracy kieruje się zasadą
„Maksimum przekazu w minimum treści”.

E

pidemia COVID-19 zaskoczyła cały świat. Wiele przedsiębiorstw, szczególnie
w obszarze komunikacji, praktycznie z dnia na dzieo musiało przenieśd się do świata
online’u. A jak to wygląda, jeśli w czasie przymusowej izolacji, dodatkowo trzeba
zaprezentowad pracownikom strategię firmy?
TOP400, to najważniejsze wydarzenie wewnątrzfirmowe, organizowane co roku w Grupie
Kapitałowej PKP Energetyka. Podczas spotkania z

400

menagerami spółki, omawiane

są najważniejsze firmowe sprawy – projekty, inwestycje, strategia itd.
Pod koniec września 2020 r. zakooczono kolejną edycję TOP400. Wydarzenie różniło się
od poprzednich spotkao pod wieloma względami. Przede wszystkim w spotkaniu Grupy Kapitałowej
PKP Energetyka, poza menedżerami, uczestniczyło 100 pracowników z różnych obszarów firmy
– Ambasadorów Strategii, których rolą jest wspieranie komunikacji Strategii 2030, będącej głównym
tematem tegorocznego spotkania.
Ze względu na niecodzienne okoliczności spowodowane pandemią COVID-19, spotkanie nie mogło
odbyd się jak do tej pory w hotelu, gdzie można było wysłuchad prezentacji na sali, dyskutowad
twarzą w twarz czy rozmawiad w kuluarach. Całe spotkanie przeniesiono do świata wirtualnego.
To właśnie tam dyskutowano, wypracowywano nowe pomysły i rozwiązania.
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Prace nad organizacją tak wielkiego wydarzenia w zupełnie nowej rzeczywistości rozpoczęto
6 miesięcy wcześniej. Oprócz wyboru firmy zewnętrznej, która przeprowadzi je pod względem
technicznym oraz przygotowania materiałów (prezentacje, filmy, wystąpienia poszczególnych osób
przed kamerą), należało przeszkolid pracowników z obsługi aplikacji Zoom, a do części z nich
dostarczyd sprzęt w postaci laptopów, gdyż nie wszyscy potrzebują ich w codziennej pracy.
Wirtualne studio, 58 grup warsztatowych na Zoom, 3 dni spotkao, 12516 GB przesłanych
danych oraz tysiące połączeo – tak właśnie wyglądało tegoroczne TOP400, w którym
uczestniczyło 500 osób.
Okazało się, że to rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdziło, a uczestnicy wszystkich grup wykazali się
ogromną aktywnością. Wspólnie dyskutowano o zrozumieniu strategii, wdrażaniu jej w organizacji,
a także odpowiednim zakomunikowaniu jej do wszystkich pracowników. Był to event godny firmy,
która dąży do cyfrowej doskonałości.
PKP Energetyka to lider budowy i utrzymania sieci trakcyjnej oraz elektroenergetyki kolejowej
w Polsce. Działa na polskim rynku od 2001 roku i należy do jednego z największych funduszy
inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners. Głównym zadaniem spółki jest sprzedaż
i dostarczanie energii elektrycznej. Firma zatrudnia prawie

5000 pracowników w 9 zakładach

w całej Polsce i jako jedyny OSD posiada sied dystrybucyjną na terenie całego kraju.
PKP Energetyka od kilku lat konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne
podnoszące jakośd, bezpieczeostwo i wydajnośd prowadzonej działalności. W spółce działają już
m.in.: system koordynacji pracy (klasy Workforce Management), narzędzia IT wspierające
zarządzanie bezpieczeostwem sieci dystrybucyjnej i ruchu kolejowego, mobilne i wirtualne
rozwiązania szkoleniowe. Firma aktywnie działa w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei – CEEK.
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JAK BĘDZIE, CZYLI RYNEK SPOTKAO OCZAMI KLIENTA
Eliza Kozica-Kamioska, Dyrektor ds. szkoleo w Idea Profit
Praktyk w realizacji eventów i planowaniu strategii sprzedaży
usług MICE. Dyrektor ds. szkoleo w Idea Profit odpowiedzialna
za wdrożenia systemu Horeca Idea do sprzedaży eventów
i zarządzania salami w hotelach i restauracjach, właściciel firmy
MICE Consulting świadczącej usługi w zakresie zasad budowania
relacji, jakości usług, projektowania propozycji wartości oraz
w obszarze budowania świadomości marki wśród pracowników.

P

andemia przerwała okres wyjątkowej prosperity rynku spotkao. Uderzyła silnie
w II kwartale, przyczaiła się w III, aby w IV objąd swoimi lepkimi mackami rynek na
nowo, ze znacznie większą siłą. Było trudno, jest trudniej, kiedy będzie łatwiej
– jeszcze nie wiemy. Wiemy jednak, że ten moment musi nadejśd.
Z badania, jakie zostało przeprowadzone w lipcu przez Idea Profit wśród ponad 200 przedstawicieli
firm, wynika, że spotkania face-to-face są najskuteczniejszą formułą realizacji wydarzeo.
Respondentami były osoby, które w ramach prowadzonych działalności, z racji zajmowanych
stanowisk czy pozycji w strukturze firmy, odpowiedzialne są za organizację wydarzeo dla
pracowników i/lub klientów.

Większośd ankietowanych zgodnie wskazała, że dodatkowo

45%

z nich planowało wrócid do

realizacji wydarzeo jeszcze w tym roku. Trzeba jednak pamiętad, że zgodnie ze wskazaniami badania,
warunkiem zasadniczym powrotu do spotkao jest umieszczenie w ofercie przejrzystych informacji
o możliwościach realizacji wydarzeo w danej przestrzeni przy zachowaniu dystansu społecznego,
wprowadzeniu i przestrzeganiu przez obiekty zasad mających zapewnid bezpieczeostwo gościom
i organizatorom.
Tymczasem brak jednoznacznych wytycznych prawnych, różnorodnośd interpretacji przekazywanych
przez lokalne stacje SANEPIDu, ale niestety także decyzje samych hotelarzy i osób zarządzających
przestrzeniami eventowymi spowodowały, że obiekty eventowe podeszły do tematu w bardzo
niespójny sposób. W jednych np. podawano śniadania w formie bufetu obsługiwanego przez
kelnerów, w innych w formie zestawów podawanych do stolika, a w jeszcze innych… nic się nie
zmieniło – goście mogli samodzielnie podchodzid i nakładad dania (bez rękawiczek!), a jedynym
znakiem nowych czasów były dozowniki z płynem do dezynfekcji umieszczone przy wejściu do Sali
i przy bufetach.
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Jeśli chodzi o bezpieczeostwo naszych gości i organizację wydarzeo w nowej rzeczywistości, nie
powinno byd tak niejednoznacznego podejścia. Niewiele obiektów umieściło w ofertach informacje
o wprowadzonych procedurach bezpieczeostwa, które miałyby zapewnid komfort prowadzenia
spotkania w warunkach pandemii. W wielu przypadkach dlatego, że w rzeczywistości ich nie
wprowadziły lub nie miały świadomości, jak ważne są one dla ich klientów. Trudno jest w takiej
sytuacji zapewnid kontrahentów, że ich wydarzenie zrealizowane zostanie w sposób bezpieczny.
Nie wiemy jak będzie, ale powinniśmy byd przygotowani na powrót spotkao. Potrzeby klienta
biznesowego – nawet kiedy powrócą spotkania offline’owe – będą inne. Powstaje pytanie, czy
obiekty eventowe wykorzystają ten trudny czas efektywnie na dostosowanie swojej oferty
i sposobu komunikacji do tych potrzeb, podejmą aktywne działania, aby klientów B2B przekonad,
że mogą czud się u nich bezpiecznie, czy pozostaną na stand-by’u lub zapadną w sen zimowy
oczekując, aż ich skrzynki znów w cudowny sposób zapełnią się zapytaniami.
Wydarzenia online na pewno z nami zostaną, ale cybernetyczne zmęczenie wymusi (na szczęście)
powrót do tradycyjnych wydarzeo. Efektywnośd bezpośrednich relacji trudno jest zastąpid 17”
ekranem. Nie cena, a poczucie bezpieczeostwa zyska wówczas priorytet. Niezwykle ważne jest więc,
aby reaktywacja wydarzeo niosła z sobą pewnośd, wsparcie i zaufanie ze strony podmiotów
realizujących. A to zbudowad możemy tylko dzięki pełnemu zrozumieniu potrzeb klienta
i zaangażowaniu zespołów.
Gdy zostaną zniesione obostrzenia i powróci realizacja spotka, nie będzie już czasu na poprawę oferty
czy myślenie nad wprowadzeniem nowych procesów, procedur i usług, które mogą nas wyróżnid
na tle konkurencji i jednocześnie pozwolą wpisad się w nowy trend bezpiecznych spotkao.
Szczegółowe wyniki ankiety prowadzonej w ramach akcji #aktywujmice znajdziecie pod adresem
www.ideaprofit.pl/raport
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CZY EVENTY FIRMOWE SĄ BENEFITAMI DLA PRACOWNIKÓW?

Dorota Matuła, Co-founder & CMO Activy
Współpracuje z firmami pomagając budowad angażujące
wyzwania wellbingowe dla pracowników w aplikacji mobilnej.
Ostatnio stworzyła najpopularniejszy raport dla HR: Przyszłośd
wellbeingu i benefitów pracowniczych – nowe porządki. Pracuje
nad nowym produktem dla firm z zakresu wspierania kondycji
psychicznej – Activy Mind. Laureatka 50 Najbardziej Kreatywnych
w Biznesie.

U

trzymanie zintegrowanego i zaangażowanego zespołu w czasach pracy zdalnej lub
hybrydowej jest wyzwaniem dla każdego lidera. Według raportu Activy 2020:
„Przyszłośd wellbeingu i benefitów pracowniczych – nowe porządki”,

71,1%

respondentów wskazało, że w firmie po wybuchu pandemii zmniejszyła się integracja pracowników,
a wśród nich

59,4% deklaruje, że potrzebuje integracji z innymi pracownikami. Jakie rozwiązania

zwiększające lub podtrzymujące integrację proponują pracodawcy?
Jednym z naturalnych elementów integracji są eventy firmowe. To mogą byd cotygodniowe luźne
piątki, poniedziałkowa wspólna kawa, ale również większe inicjatywy jak urodziny firmy, wigilia
pracownicza, świętowanie wspólnego sukcesu. W nowej rzeczywistości żadne z powyższych
wydarzeo nie może odbyd się w formie offline, dlatego wiele firm przeniosło eventy do świata online.
Czy słusznie?
Odciągnij pracownika od komputera, wesprzyj zdrowy styl życia
Wiele badao, m.in. przeprowadzone przez Carrotspot, Hays i SWPS, wskazuje, że największym
wyzwaniem pracy z domu jest równowaga praca-dom (43%), brak bezpośrednich kontaktów
ze współpracownikami (37%) oraz niemożliwośd „odłączenia się” (28%). Zostaliśmy „przywiązani” do
naszych laptopów, a wirtualne wydarzenia wcale nie powodują, że nasze problemy znikają.
Pracownicy narzekają, że od rana do nocy siedzą przed ekranami, a liczba spotkao, nawet tych, co
mają luźniejszą formę i teoretycznie mają zrelaksowad, jest zdecydowanie za duża.
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42% respondentów twierdzi, że benefit pracowniczy powinien wspierad zdrowy styl życia
(badanie Trendy HR 2020/2021). W takim razie dobrym rozwiązaniem wydają się eventy sportowe,
ale jak przenieśd je do świata wirtualnego?
Jak zbudowad wirtualny event sportowy?
Kluczem do sukcesu eventu sportowego jest odpowiednie zaangażowanie pracowników do wzięcia
udziału w nim oraz idąca za tym personalna motywacja. Jednych zmotywuje chęd rywalizacji, innych
poprawa swojego zdrowia, a kolejni zainteresują się nagrodami. Przy planowaniu takiego eventu
warto wziąd pod uwagę różne potrzeby pracowników. Nieważna jest dyscyplina to może byd
rywalizacja rowerowa, biegowa, jogowa lub na dwiczenia w domu. Najważniejsze, żeby zmotywowad
pracowników do ruchu i zachęcid do dobrej wspólnej zabawy.

Zamiast kolejnego webinaru zaangażuj pracowników w ruch - dobra zabawa,
integracja i poprawa zdrowia w jednym!

Elementy budujące wirtualną rywalizację
Trochę tak jak w grach komputerowych próbujemy dogonid swojego wirtualnego przeciwnika,
porównad z nim wyniki. W normalnych warunkach można by porozmawiad w biurze, zrobid spotkanie
lub po prostu biec/dwiczyd obok siebie. W świecie wirtualnym można stworzyd rankingi, udostępniad
statystyki na wewnętrznym komunikatorze lub skorzystad z aplikacji, w których można porównywad
swoje wyniki (np. Activy). Najważniejsze jest utrzymanie emocji na odpowiednim poziomie.
Codzienne wiadomości do pracowników zdecydowanie podniosą ich poziom zaangażowania. Dobrym
elementem jest wprowadzenie rywalizacji drużynowej, podział pracowników ze względu na
departamenty, miasta, marki, cokolwiek co pasuje do kultury organizacyjnej firmy, zwiększy ich
integrację. Dochodzi motywacja wewnątrz zespołu, pracownicy mogą wzajemnie się dopingowad.
Nie zapomnij o drobnych nagrodach. Jeżeli nie masz budżetu, możesz zaproponowad zasadę typu:
przegrana drużyna robi coś fajnego dla wygranych. To może byd ułożenie wierszyka i wyrecytowanie
na cotygodniowym spotkaniu lub wyręczenie w jakichś obowiązkach. Dobrą praktyką jest wsparcie
fundacji, możesz postawid cel pokonania X kilometrów lub kalorii. Po wypełnieniu zadania firma
przekazuje ustaloną kwotę na rzecz wybranej organizacji.
Nie czekaj do wiosny
Zaplanuj wirtualne wyzwanie sportowe nawet w zimę. Wielu pracowników zrezygnowało ze sportu
ze względu na zamknięcie lub ograniczenie pracy siłowni i basenów. Daj im powód do aktywności,
nawet zimą można biegad lub jeździd na rowerze, a YouTube czy inne platformy streamingowe
proponują zestawy dwiczeo w domu. Możesz też zaproponowad dostęp do trenera online. Możliwości
jest wiele, więc nie daj się zwieśd wymówkom.
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DODATEK OD IC MOBILE
Na koniec, polecamy zacząd myślenie o evencie firmowym online od wydrukowania i wypełnienia
poniższej checklisty. Zastanawiając się nad odpowiedziami, uświadomisz sobie możliwości
i ograniczenia, jakie musisz wziąd pod uwagę i lepiej przygotujesz się do rozmowy z zewnętrznym
dostawcą o potrzebach twojej organizacji.

„10 pytao, na które musisz sobie odpowiedzied,
jeśli chcesz zorganizowad wydarzenie firmowe online”
 Jaki jest cel wydarzenia? (rozrywkowy / integracyjny / informacyjny / inny – jaki?)

 Jakie były dotychczasowe doświadczenia firmy w organizacji eventów dla pracowników,
w tym online – jakie było zaangażowanie i feedback pracowników oraz kadry zarządzającej?
Co się sprawdziło, a co nie, i dlaczego?

 Czy jest możliwośd skorzystania z adresów korespondencyjnych (zamieszkania) pracowników,
aby w ramach eventu, np. coś do nich wysład kurierem?

 Czy pracownicy pracują rotacyjnie np. podzieleni na kilka stałych grup? Czy zatem możliwy
jest event hybrydowy, czyli połączenie eventów online i offline?

 Czy można podpinad platformy do wydarzeo online do sieci firmowej? Czy zabezpieczenia
wewnętrzne sprawiają, że lepiej jest korzystad z zewnętrznych serwerów?

 Czy pracownicy mają służbowe komputery / laptopy / telefony? Ile osób?

 Czy pracownicy mogą samodzielnie instalowad programy na komputerach, czy mogą
korzystad wyłącznie z rozwiązao w chmurze, np. za pośrednictwem przeglądarek?

 Jakie kanały komunikacji z pracownikami funkcjonują w organizacji? Czy umożliwiają
mi dotarcie z informacją do wszystkich?

 Jaki mam budżet na to wydarzenie?

 Czego chciał(a)bym się dowiedzied od organizatora wydarzenia?
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INICJATOREM RAPORTU JEST IC MOBILE
WWW.IC-MOBILE.PL

Znamy siłę i mechanizmy komunikacji wewnętrznej i sprawnie poruszamy
się w jej obszarze niwelując wewnętrzne kryzysy, rozwijając kulturę
otwartości i budując zaufanie pracowników do firmy. Jak to robimy?
Wspieramy firmy w budowaniu i rozwoju komunikacji z pracownikami.
Na podstawie badao indywidualnych potrzeb firmy, tworzymy komunikację
systemowo. Opracowujemy strategię komunikacji. Rekomendujemy
i wdrażamy optymalne narzędzia (intranet, biuletyn, komunikator i in.),
opracowujemy komunikaty w formach dobranych do pożądanego efektu
działao (np. informacje, artykuły, wideo).
Szkolimy kadrę zarządzającą, jak organizowad i przeprowadzad efektywne
spotkania z pracownikami. Budujemy wewnętrzne zespoły
redaktorów. Przekazujemy nasze "know how" pracownikom
odpowiedzialnym za komunikację wewnętrzną. I przez cały czas
służymy im radą i wsparciem.
W czasie pandemii, aby móc kompleksowo odpowiadad na potrzeby firm,
połączyłyśmy siły z M&M Group i dołączyłyśmy do naszej oferty również
eventy firmowe – hybrydowe i online, oferując m.in. wydarzenia na
platformie 3D, w tym podsumowania roku i firmową wigilię.
Naszą wiedzą z obszaru komunikacji z pracownikami dzielimy się na bieżąco
na stronie internetowej: http://ic-mobile.pl/blog
oraz na Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ic-mobile
Zapraszamy do kontaktu!

Katarzyna Kryoska, Magdalena Kuropieska-Deloff i Lidia Skrzyniecka
komunikacja wewnętrzna / audyt / wdrożenia / strategia / consulting / szkolenia / narzędzia
komunikacji / upraszczanie języka / eventy firmowe
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