WITAJ W CENTRUM WSZECHŚWIATA MARKI PRACODAWCY!
W naszym centrum zainteresowania jest klient.
Naszym klientem jesteś Ty, ale Twoim klientem jest pracownik.
Obecny, przyszły i były.
To jego potrzeby bez przerwy obserwujemy na naszym radarze, tak aby sprawnie nanosić
nowe miejsca na mapie obszarów działania nowoczesnych pracodawców.
Tworzymy produkty i usługi, które odciążą Cię w procesie rekrutacji, on-boardingu i obsługi
pracownika aż do rozstania z firmą. Równocześnie dbamy o to, żeby coraz bardziej
wyrafinowane potrzeby pracowników były zaspokojone, a doskonała opinia Twojej firmy
jako pracodawcy poszła w świat.
Ty jesteś ekspertem w zakresie procedur i wymagań Twojej firmy. Ty znasz kulturę organizacji
i jej skomplikowaną strukturę. A my potrafimy to pięknie opakować i podać na tacy
Twojemu pracownikowi.

Tworząc pozytywne doświadczenie pracownika, usprawniasz całokształt działania swojej firmy

NASZE PRIORYTETY
Zgodność
z tożsamością
korporacyjną

Przyswojenie
osobowości firmy
– wejście w kulturę
organizacyjną

Orientacja w portfolio
i identyfikacji z markami
pracodawcy

Edukowanie
do realizacji celów
strategicznych
firmy

Wspieranie reputacji
przedsiębiorstwa
i wzmacnianie
jego wizerunku

O NAS
Pod marką BrandStadt rozwijamy pakiet usług dla pracodawców wspierających ich starania w zakresie budowanie
spójnej tożsamości firmy. Staramy się, podkreślać i wzmacniać osobowość przedsiębiorstw, dla których pracujemy,
tak aby były nie tylko „inne”, ale przede wszystkim „lepsze”. Na poszczególnych etapach współpracy szczególną
uwagę przykładamy do budowania więzi pracowników z firmą i ingerowania załogi. Wspierając tożsamość
korporacyjną naszych partnerów wzmacniamy ich pozycję konkurencyjną, wspólnie tworzymy renomę i wpływamy
na wzrost wartości firmy.

WITAJ W CENTRUM WSZECHŚWIATA MARKI PRACODAWCY!
Wspólnie z klientami opracowujemy i wdrażamy całościowe strategie wprowadzania
nowych pracowników do firm, dbając o ich dobrostan, ale stawiając na pierwszym
miejscu edukację z zakresu kultury organizacji, do której wchodzi i umożliwiając mu
jak najszybsze osiągnięcie pełnej produktywności w nowym środowisku.

ON-BOARDING

REKRUTACJA
HURA! MAMY
NOWEGO KOLEGĘ!
JAK POMAGAMY:
Badamy potrzeby,
inwentaryzujemy procesy
i pomagamy wdrażać procedury.
Przygotowujemy pakiet powitalny.

SZKOLENIA

UZNANIE

JAK POMAGAMY:

JAK POMAGAMY:

Badamy potrzeby
pracownika
w zakresie szkoleń.
Analizujemy wymagania
pracodawcy i projektujemy
długofalowe harmonogramy
szkoleń w zakresie kompetencji
miękkich i twardych.

Inwentaryzujemy
i dostosowujemy programy
wspierające zaangażowanie
i w oparciu o cele
strategiczne firmy.
Oferujemy: upominki
rocznicowe, oprawę
zakończenia projektów itp.

EVENTY

ŚWIĘTA

JAK POMAGAMY:

JAK POMAGAMY:

Organizujemy wszelkiego rodzaju
imprezy firmowe w biurze
i poza nim.
Szczególnie zachęcamy
do świętowania sukcesów firmy
lub innych istotnymi dla firmy
wydarzeniami.

Projektujemy upominki
związane z kulturą
firmy, promując ją wśród
pracowników, ich bliskich
i partnerów biznesowych.
Zajmujemy się opracowaniem,
produkcją i dystrybucją
prezentów.

PIERWSZY DZIEŃ
12 MIESIĘCY

WITAJ! FAJNIE, ŻE JESTEŚ!

NASTĘPNE 12 MIESIĘCY

JAK POMAGAMY:

POŻEGNANIE

Oferujemy dopasowane do charakteru firmy i stanowiska pakiety powitalne, odpowiednio
przygotowane i zapakowane, a także udostępniamy dedykowaną aplikację on-boardingową.

ROZSTANIA
JAK POMAGAMY:

PIERWSZY TYDZIEŃ
NIE TRAĆMY CZASU!

PIERWSZE 90 DNI
DO ROBOTY!

JAK POMAGAMY:
Projektujemy doświadczenie nowego pracownika, a następnie wspieramy realizację kolejnych
etapów on-boardingu na bazie dokumentów tradycyjnych i elektronicznych i/lub aplikacji.
Opracowujemy informatory dotyczące biura, jego otoczenia, zasad funkcjonowania. Wspólnie
z pracodawcami przygotowujemy proces oparty na grywalizacji, promujący kulturę firmy.

Dlaczego warto nas wybrać:

JAK POMAGAMY:
Badamy skuteczność procedury
i odczucia nowego pracownika.
Dostosowujemy proces.

Oferujemy
oprawę rozstań
chwilowych i stałych.
Przygotowujemy upominki dla:
• Odchodzących na emeryturę
• Zmieniających miejsce pracy
• Przechodzących na macierzyński mam
• Pakiety „new baby” dla rodziców
ONI NADAL SĄ TWOIMI AMBASADORAMI!

jeśli wszystko zrobisz w jednym miejscu uzyskasz spójność komunikacji i lepsze ceny!

PAKIETY POWITALNE
Pod marką WelcomePaki tworzymy produkty i usługi
wspierające pracodawców na etapie wprowadzania
To jego potrzeby bez przerwy
obserwujemy na naszym radarze,
tak aby sprawnie nanosić
nowe miejsca na mapie obszarów
działania nowoczesnych pracodawców.
Wspólnie z klientami wypracowujemy
katalog pakietów powitalnych
dostosowany do wymogów firmy,
ale także adekwatny do stanowisk
jakie będą zajmować nowi pracownicy.
Wierzymy, że powitanie pracownika
w firmie, to nie jeden moment,
ale cały proces trwając co najmniej
klika miesięcy.
Swoich klientów wyposażamy
w dedykowane aplikacje spełniające
funkcje zarówno administracyjne
(orientacja w przestrzeni, zasady,
procedury), ale przede wszystkim
integrujące i edukujące w obszarach
szczególnego zainteresowania
pracodawcy.

NASZE PRIORYTETY
Dopasowanie
do istniejących
programów
wdrożeniowych

Zapoznanie się
z szerszymi
biznesowymi
i wizerunkowymi
celami
przedsiębiorstwa

Skupiamy się
na procesie komunikacji
z pracownikiem,
integracji z zespołem
i szybkim wejściu
w kulturę firmy

www.welcomepaki.pl

+48 506 019 379

Wyznajemy zasadę
„mniej, ale lepiej”.
Przykładamy wielką
wagę do jakości
oferowanych
produktów

