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Predstavenie spíkra. 
„Tvorcom firemnej komunikácie je oddelenie firemnej komunikácie.  
Jej nositeľom vedenie firmy, jej riadiaci tím a všetci zamestnanci.“ 
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Od počiatku k rozmanitému svetu 

Forsyth Barr Stadium Kulturpark Košice The White House World Trade Center Rudas, Budapest 

Groupama Arena Sydney Opera House  Burj Khalifa Messner Mountain Museum Louis Vuitton Museum 



Ako to u nás vyzerá? 

Pozrime sa na 
vybrané nástroje 
internej 
komunikácie. 



Hľadáme zdroje  – Hľadáme spojencov – Budujeme tím 

Staviame internú firemnú komunikáciu pre 10 podnikov  
Krok 1: Inventúra 

Aká je naša 
cieľová skupina? 

Diverzifikovaná: 3 krajiny, 10 podnikov, 4 jazyky, 1 600 ľudí,  babyboomers, 
generation X, millenials, modré aj biele goliere 

Aké sú nástroje a 
kanály? 

Diverzifikované: spoloční sú ľudia  

Aké sú potreby:  
Prieskum angažovanosti zamestnancov, MTM, stretnutia so 
zamestnancami, podnety z interných podujatí, dotazníky 

Chce to čas! 



Krok 2: Sieťujeme 

Google a tí druhí 

Distribučné 
skupiny 

A kto to podpíše? 

Chce to čas! 

• E-mail nie je easy 



Krok 3: Koncentrujeme 

Tvoríme obsah 

Školíme správcov 

Meriame 

Zistite si, koľko ľudí má e-mail a 
prístup na Internet.  

• Intranet v 2 jazykoch 



Krok 4: Zdieľame 

nástenky A4 stojany, 
nálepky, leaflety 

časopis 

Chce to zdroje a čas! 

• Nástenky, A4 stojany, časopis a newsletter 

A kam ich dáme? 

Máme zdroje? Časopis Insider 



Krok 5: Prepájame 

Časopis vs 
newsletter? 

Chce to plán a čas! 

• A vznikajú nové nápady 

Máme zdroje? 
Máme ľudí? 
Máme čas? 
Máme témy? 



Krok 6: Prepájame...ešte viac 

Chce to nápad! 

• A čo tak nové nástroje? 

SMS a aplikácie 

Mobilné telefóny 

 

Rozdiel medzi firmami 

Rýchlo a pohodlne 



Krok 7: angažujeme 

Facebook  

North Danube 

Chce to plán a čas! 

Sociálne siete 

Príležitosť prepájať 

TV obrazovky 
InfoPanel 

vzdialená správa,  tvorba playlistov (počet prehratí/zobrazení..),  
vzdialený dohľad, prehrávanie videí, obrázkov, schreenov z Intranetu,  
prístup na internet, - integrácia ľubovoľného feedu informácií (lokálne počasie 

 



Kto „môže“ za internú komunikáciu alebo keď Sonička nestačí 

Management 
Retreat   

Chce to obsah, plán a čas! 

• Prieskum angažovanosti zamestnancov 

Employer Forum 
3 týždne, 6 miest 

Tímové mítingy 
1-to-1 

komunikácia 



Spoločné zážitky: každý mesiac najmenej jedno podujatie! 

WellBeing 

Chce to plán a čas! 

• Interakcia, feedback, inšpirácia 

Dobrovoľníctvo 
We Care: 

Cleaning Day 
Podujatia pre 
zamestnancov 



Prešlo 250 dní. Máme upratané na 84 riadkov, toľko má náš plán aktivít. 

 

Mirka Remenárová, manažérka pre firemné vzťahy                              
miroslava.remenarova@sk.crh.com                                                                           
www.crhslovakia.com 



Správni ľudia, správni čas, správne miesto 


