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INŠPIRÁCIE: VIANOČNÉ EVENTY
Neutíchajúci záujem o vianočné B2E
či B2B eventy zo strany slovenských
klientov dokazujú realizácie členských
agentúr BTL komunikačnej asociácie.
ŠTEFAN KOZÁK
Creative Pro

Šťastie v práci
a pracovný
výkon = priama
úmera
Vianočné obdobie je správny čas, keď môžete dať
svojim zamestnancom vedieť, že vám na nich záleží.
Môžete zároveň povzbudiť ich pozitívny vzťah k vám
a priamo tak zvyšovať ich pracovný výkon. Preto
sú vianočné B2E eventy vhodnou investíciou.

P

osledné roky sa veľa hovorilo o tom,
že vianočné zamestnanecké večierky „vymierajú” a nahrádzajú ich novoročné. Tie však majú podobu skôr pracovných motivačných a strategických
stretnutí, ako by mali neformálny a
priateľský charakter. Práve v tom spočíva výnimočnosť a sila vianočných B2E
eventov. „Možností stretnúť sa s kolegami neformálne, zabaviť sa a vychutnať
si spoločné momenty po výhradne ľudskej, nie pracovnej stránke, je v dnešnej rýchlej dobe veľmi málo,” hodnotí
Andrea Skočeková, predsedníčka BTL
komunikačnej asociácie a pokračuje:
„Firmy a ich HR oddelenia to po pár rokoch stagnácie pochopili a vracajú sa
k vianočným eventom realizovaným
nielen pre svojich partnerov, ale aj pre
svojich zamestnancov. Nezamestnanosť
je síce vysoká, ale nájsť kvalitného pracovníka chce niekedy nadľudské úsilie.

Spoločnosti si to uvedomujú, a keď už
pre seba správnych ľudí nájdu, snažia sa
investovať do nich a vytvoriť im v práci
vhodné prostredie, ale poskytnúť aj rozličné benefity. To, ako sa zamestnanec
v práci a s kolegami cíti, ide totiž ruka
v ruke s jeho pracovným výkonom a v
neposlednom rade s tým, či na danom
mieste zotrvá.”
Rovnako príjemné sú vianočné eventy,
keď sa spoja zamestnanci s obchodnými
či inak strategickými partnermi. Slovami
Andrey Skočekovej: „Sila eventov spočíva
práve v osobnom kontakte a upevňovaní
vzťahov. Pracovná kooperácia obchodných či iných partnerov po spoločných
zážitkoch vykazuje nielen väčšiu mieru
otvorenosti, priateľskosti, ale v súčasnosti najmä často väčšiu mieru lojality jedného voči druhému.“ A to na všetkých
stupňoch riadenia, čo býva pre budúcu
spoluprácu zvyčajne strategické.

Obzvlášť rád a s úsmevom si spomeniem na jeden z „raných“ vianočných
eventov pre odborársku organizáciu
spoločnosti SLOVNAFT, a. s. Písal
sa, myslím, rok 2002. Odohrával sa v
závodnej jedálni, bol pre cca 250 hostí
(vrátane detí), kompletná dramaturgia
bola vytvorená čisto z poslucháčov
VŠMU (všetky tri fakulty) a moderoval
ho študent bábkoherectva Ludwig
Bagin. Celkový rozpočet na podujatie
bol približne 70 000 slovenských korún
komplet. Neboli sme vtedy platcovia
DPH.

TOMÁŠ RUČKAY
Leopard production
Vymenoval by som hneď niekoľko eventov, ale tým najviac odlišným témou aj
rozsahom bol určite J&T Polo Trophy
na Štrbskom plese, novoročný event
pre klientov banky a širokú verejnosť
s ambíciou stať sa tradičným novoročným podujatím Vysokých Tatier. Téma
konského póla na zamrznutom jazere
bola v našich podmienkach jedinečná.
Bola to veľká škola pre celý produkčný
tím. Fakt, že sa to dialo v zimnom období
na otvorenom priestranstve, kde sa
nočná teplota blížila k -20 ºC znamenal
znásobenie náročnosti celej realizácie.

ANDREA
SKOČEKOVÁ
Brand Advertising
Pre našu agentúru znamená veľmi veľa
klient Union, pretože sme s ním začali
spolupracovať v čase tzv. krízy a splupracujeme s ním dodnes. Práve vianočné
večierky tejto spoločnosti sú pre nás
poslednými pracovnými projektmi v roku.
Okrem príjemného ukončenia roka sú
každoročne veľkou výzvou. Osvedčilo sa
nám, že najlepšia zábava je vždy vtedy,
keď sú zamestnanci zapojení do programu, keď je event interaktívny od pozvánok
cez program až po posteventové aktivity.
Ďalším pravidlom je, že kostým zahaľuje
predsudky, preto často pracujeme s ideou
kostýmovania nielen zamestnancov
Unionu, ale aj nášho produkčného tímu.
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PETER PRINC
Monarch
Asi najextrémnejší vianočný večierok,
aký sme kedy realizovali, bol pre TV
Markíza. Konal sa na Štedrý deň v exteriéri a v takej zime, že sa nám na pódiu
lámali bannery a scéna. Vianočné večierky sú asi to najväčšie - aj keď najkrajšie
- klišé, ktoré eventovka počas roka rieši.
Monarch robil mnohé večierky pre klientov ako VÚB, Tatra banka, ČSOB, SPP, Lidl
či Orange a hoci sa snažíme navrhovať
rôzne témy, väčšinou skončíme pri tej
klasickej vianočnej. Máme túto tému
radi, ale stále veríme, že sa v budúcnosti
nájde klient, pre ktorého budeme môcť
zrealizovať svoj tajný sen - večierok s exkluzívnym hosťom ako Jean-Michel Jarre
niekde „uprostred zamrznutého Dunaja“.

Pri získavaní nových zákazníkov vyhrávajú
tí, ktorí doručia reklamné posolstvo
personalizované v správnom čase, na
správnom mieste, za správnu cenu.

A

zda nikto dnes nepochybuje, že žijeme v ére nadmieru presýtenej informáciami. Vo svete, ktorého jednotlivé súčasti sú stále viac prepojiteľné.
Digitálna revolúcia a stále rastúci objem
informačných kanálov zároveň kladú
pred firmy častejšie úlohu, osloviť cieľovú skupinu zákazníkov personalizovane.
Aby ste to však naozaj zvládli, potrebujete, aby aj váš marketing bol o generáciu vpred oproti klasickej marketingovej
komunikácii. Prostredníctvom IBM Big
Data platformy môžete získať všetky požadované informácie a robiť marketing
efektívnejšie a s lepšími výsledkami.

PAVOL SIROTNÝ
SpicyBrwon
Radi našim klientom ukazujeme, že
vždy sa máme kam posunúť a vždy
vieme prekvapiť novým nápadom na
vianočnú party. Ako napríklad posledný večierok pre nášho dlhoročného
klienta, ktorý sa oohral na Trenčianskom
hrade. Manažment firmy sme privítali
v dobových kostýmoch a urobili sme
im netradičný zážitok prostredníctvom
historického pogramu a dobovej hostiny,
na ktorej sa jedlo rukami a kosti sa hádzali za chrbát. Stredoveká hostina mala
obrovský ohlas a stále viac slovenských
a zahraničných firiem nás oslovuje so
záujmom o takýto typ podujatia.

Opýtajte sa klientov, čo chcú?
V čase, keď sa produkty a služby jednotlivých poskytovateľov v snahe získať čo
najväčší podiel na trhu zbližujú, sa do
popredia stále viac dostáva customer
experience – zákaznícka skúsenosť.
Na to, aby mohli firmy rozvíjať personalizovaný marketing, musia sa v prvom
rade zákazníkov opýtať, čo chcú. Veľa
manažérov je síce presvedčených, že
vedia, čo ich zákazníci chcú, ale nie je
to úplne tak. Aby sme to naozaj vedeli,
potrebujeme kvalitné prieskumy a Big
Data analýzu. Až po jej vyhodnotení,
môžeme prejsť ako spoločnosť od oslovovania trhu k oslovovaniu konkrétnych zákazníkov. Benefitom navyše
je, že sa vymaníme z tradičného chápania marketingu, pri ktorom množstvo
firiem s takmer identickými produktmi
či službami často rovnakým spôsobom
oslovuje zákazníkov na trhu, bez ohľadu na ich charakteristiky a jedinečné
potreby.

MICHAL SVARINSKÝ
Institute of
Promotion
Vyzdvihol by som vianočný večierok pre
2- až 3-tisíc zamestnancov Telekomu,
kde tou najväčšou výzvou je zapojenie
členov vrcholového manažmentu do
programu. Najťažšie to pre nás bolo prvýkrát, sami sme neverili, že sa dajú nahovoriť na aktivity, ktoré sme pre nich
naplánovali. Výsledkom bolo šokované
publikum a dokonale uvoľnená atmosféra, ktorá každoročne posilňuje ducha
spoločnosti. Súdiac podľa pozitívnych
ohlasov túto opakujúcu sa výzvu
dokážeme naplniť a každý rok je pre nás
veľká motivácia a inšpirácia zabojovať
s ešte originálnejším nápadom.

Poznajte svojho zákazníka
Riešenie je pritom zdanlivo jednoduché. Je to to isté, ako keď si
predstavíte tradičného obchodníka s potravinami v malom meste
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s vynikajúcou ponukou, ktorému robia
reklamu samotní zákazníci. Na lokálnom trhu presne vie, aké sú potreby
jeho zákazníkov, pretože všetkých
osobne pozná. A v rámci udržiavania svojho obchodného modelu a potenciálneho budúceho rozvoja podnikania venuje dôkladnú pozornosť
rozvoju starostlivosti o zákazníkov,
vďaka ktorej je informovaný o vznikajúcich potrebách svojich zákazníkov
dostatočne včas, aby na ne mohol reagovať. A keďže chce aj naďalej ponúkať
najkvalitnejšie služby a produkty,
reaguje inovatívne na novovznikajúce potreby svojich zákazníkov, aby
uspokojil ich potreby aj v budúcnosti.

Mlčiaca menšina a hovoriaca
väčšina
Ako pridanú hodnotu nám personalizovaný marketing dnes prostredníctvom digitálnych médií dáva možnosť
nazrieť, ako zákazník vníma našu
spoločnosť, keď s ňou príde do styku
a odhaľuje mix emócií, ktoré v klientovi kontakt s našou spoločnosťou

Na to, aby mohli firmy rozvíjať
personalizovaný marketing, musia sa
v prvom rade zákazníkov opýtať, čo chcú.
vyvoláva. Zákazníci v súčasnosti vedia
oveľa lepšie ako kedykoľvek predtým,
čo chcú, rozprávajú sa medzi sebou, a
majú na veci vlastný názor.
Pre každú firmu je veľmi dôležité poznať skúsenosť zákazníkov s jej produktmi a službami, pretože jej to môže
priniesť nemalú úsporu nákladov v rôznych oblastiach, počnúc marketingom,
PR až po náklady na obal, distribúciu
a podobne. Začať by sme mali s konceptom pomenovania typického zákazníka, povedzme si, ako žije, pracuje, čo má
vo zvyku, aké má záujmy a podobne. Na
základe vytvorenia modelu typického
zákazníka si môžeme pomenovať jeho
správanie ako konzumenta, identifikovať si, na čo míňa peniaze, a ako sa mu
môžeme priblížiť.

Vyskúšajte inteligentný marketing
Smarter marketing od spoločnosti
IBM prostredníctvom využívania IBM
Big Data platformy umožňuje firmám
dokonale poznať svojho zákazníka,
jeho zvyky, správanie, záujmy, potreby. Aby ste tieto informácie získali, potrebujete kvalitnú zákaznícku analytiku odvodenú od dát, ktoré získate. Big
Data, oblasť veľkého objemu dát, ktoré
sa rozširujú geometrickým radom
prostredníctvom informácií z diskusií
na internete, sociálnych sietí, blogov,
na základe údajov zo zariadení, senzorov a tak ďalej, zohrávajú kľúčovú
úlohu pri tom, aby ste pripravili relevantným skupinám zákazníkov ponuku šitú na mieru ich potrebám a prekvapili ich jej dokonalosťou.

PERSONALIZOVANÝ MARKETING NA VLASTNEJ KOŽI
Veľmi príťažlivým príkladom toho, ako
funguje personalizovaný marketing
v praxi, môže byť lekcia zo starostlivosti o zákazníkov pri návšteve niektorej
z krajín juhovýchodnej Ázie. Predstavte
si, že sa dopravíte do vašej vysnívanej
destinácie a už v prístave na vás čakajú
majitelia rodinných hotelov a penziónov, ktorí majú pre vás pripravené
prezentačné materiály s možnosťami
ubytovania v ich zariadení. Sú pripravení zodpovedať všetky vaše otázky.
Zavezú vás do hotela. A hneď po príchode dostanete grátis do ruky nápoj, aby

ste sa občerstvili. Ak sa na druhý deň
pýtate na služby práčovne a oni náhodou niečo podobné vo svojom rodinnom
podniku neprevádzkujú, okamžite vás
ubezpečia, že to nie je žiadny problém
a, samozrejme, ich od zajtra budete mať
k dispozícii. V prípade, že sa rozhodnete
pre fakultatívny výlet na niektorý z blízkych ostrovov, cestovná kancelária si
vás vyzdvihne pred hotelom. Ak sa vás
snaží získať medzi svojich zákazníkov
niektorá z tamojších reštaurácií, ako
všimné dostanete zadarmo ovocný
pohár s čerstvým ovocím. Ak ste

v niektorej z reštaurácií na obede tretí
deň za sebu počas svojho pobytu, obsluhuje vás majiteľ a grátis dostanete
k jedlu nealkoholické nápoje. V reštaurácii si pritom pamätajú, akým nealko
nápojom dávate pri obede prednosť,
ako aj či uprednostňujete čaj alebo
kávu. Nie, na to, aby ste to robili v malom, nepotrebujete Big Data platformu,
ak však vaša firma vyrastie a nechcete
o zákazníkov, ktorých máte, prísť, máte
možnosť pokračovať v smarter marketingu práve prostredníctvom IBM Big
Data riešení.
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Cenník špeciálnych formátov
mesačníka Stratégie a jeho príloh
Pripravené s ... (témy pripravené obchodným partnerom v spolupráci s redakciou)
2/1

1 600 €

1/1

900 €

1/2

1/4

500 €

280 €

Iné formy inzercie

Katalógy
4/1

2/1

800 €

1 200 €

w w w.mafraslovakia. sk

1/1

napr. inzercia vlepovaná, rozkladacia alebo
vložené krídelko, je potrebné dohodnuť
priamo s obchodným oddelenim. Rovnako
je možne dohodnúť aj iný formát inzercie
pri dodržaní zrkadloveho obrazca. (Cena
bude vypočítaná alikvótne z cenníkovej
ceny za 1/1 strany inzercie).

500 €

Všetky ceny sú uvedené v € bez DPH.
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