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VÝCHOZÍ SITUACE
Letiště Praha dlouhodobě roste v počtu odbavených pasažérů. Mezi léty 2016 
a 2017 činil nárůst téměř 18 % na cca 15,5 milionů cestujících, průběžná 
čísla roku 2018 ukazovala na podobný trend.

Musíme být kapacitně připraveni na odbavení o řádově milion cestujících 
více než rok předchozí, aby neklesala kvalita služeb.

Rok 2018 přitom zažíval rekordně nízkou nezaměstnanost, která vedla k 
nárůstu masivních náborových kampaní. Bylo nutné obstát v silném 
konkurenčním boji s ostatními zaměstnavateli.

Důležité bylo uvědomit si, že nekomunikujeme jen na nezaměstnané, ale 
především na lidi v pracovním poměru, uvažující o změně práce.
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CÍL KAMPANĚ

Kvůli rozmanitosti neobsazených pozic bylo třeba vytvořit univerzální 
komunikační koncept, který obstojí v dlouhodobé komunikaci i v taktických, 
sezonních kampaních:

Dlouhodobé cíle:

• posílit employer branding

• komunikovat LP jako atraktivního zaměstnavatele

• vymezit se vůči ostatním zaměstnavatelům

Krátkodobé cíle:

• zvýšit návštěvnost náborového webu pracenaletisti.cz

• zvýšit počet zaslaných CV

• zvýšit počet uskutečněných pohovorů

• zvýšit počet nově nastoupených zaměstnanců3



CÍLOVÁ SKUPINA

Hlavní pozice v první vlně kampaně byly:

• bezpečnostní kontrola

• ostraha letiště

• technická údržba

Jednalo se o širší cílovou skupinu, ta ale nesla společné znaky:

• 18-45 let

• minimálně středoškolské vzdělání

• bydliště v Praze nebo okolí Prahy a v městech se snadnou 
dojezdovou vzdáleností s lehčím důrazem na západ (Beroun, Kladno, 
Slaný, Rakovník, Ústí n. L., …)

K tomu byla zvolena odpovídající média se zásahem ve vytyčených oblastech a 
online prostředí.
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KOMUNIKAČNÍ KONCEPT

Koncept, který by LP vymezil oproti ostatním značkám a vzbudil zájem, jsme 
stavěli na několika pilířích:

• zaměstnanci jako ambasadoři značky

• zaměstnanecké benefity a odměny

• unikátnost prostředí

• prestiž zaměstnavatele

• stabilní zázemí
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KONZISTENTNÍ KOMUNIKACE 
„NEPŘESTÁVEJTE OBJEVOVAT“
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Letiště Praha se dlouhodobě profiluje jako partner v objevování (světa, zážitků, 
služeb letiště) skrze komunikační platformu NEPŘESTÁVEJTE OBJEVOVAT. 

Pro konzistentní branding muselo i naše náborové sdělení respektovat 
dlouhodobý positioning. Proto jsme pro potenciální komunikaci 
uzpůsobili headlinem
OBJEVTE VÝHODY PRÁCE NA LETIŠTI. 

Zároveň jsme celé sdělení podtrhovali claimem PRÁCE NA LETIŠTI LETÍ, který 
staví především na chytlavosti, zapamatovatelnosti, pozitivní konotaci a 
moderním, svěžím vyjádřením benefitů.



SEGMENTACE SDĚLENÍ

Vizuály byly uzpůsobeny pro hlavní požadované pozice s vyjmenováním 
příslušných výhod, přičemž nejatraktivnější výhoda byla vždy hlavním 
motivem vizuálu.

Video pak dramatizovalo mix všech výhod. V online prostředí byly nasazeny také 
10s a 6s verze s cílením na jednotlivé pozice napříč Facebookem, Youtube a 
Instagramem.
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KLÍČOVÉ VIZUÁLY
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ONLINE SPOT
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ADAPTACE SPOTU
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POUŽITÁ MÉDIA
Digitální média byla zastoupena tradičními vydavateli v kombinaci s akcentem 
na komunikaci v sociálních médiích (FB, IG, YT,  Spotify)

Kampaň doprovázelo i nasazení rádiového spotu s vybranými stanicemi a 
frekvencemi s důrazem na Prahu a Střední Čechy. 

Outdoorové plochy byly pečlivě zvoleny na pražském okruhu a dálničních 
tazích ze spádové oblasti, kde jsme využili billboardů a bigboardů. Na vlakových 
nádražích a zastávkách jsme těžili ze zásahu na příjezdových linkách pro 
dojíždějící za prací.

Stejné vytipované regiony a cílová skupina byla ještě dodatečně oslovena 
pomocí geolokačních SMS, které umožnily cílení dle vybraných kritérií.

Celá kampaň byla završena Roadshow po okolních obcích.
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ROADSHOW

Koncept jsme rozvíjeli i pomocí roadshow, která objížděla spádovou oblast Prahy 
a hlavní lokality s potenciálními zaměstnanci, včetně konkurenčních 
zaměstnavatelů a nákupních center s vysokou koncentrací lidí, a to ve dvou 
vlnách během jednoho měsíce.
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MEMBER GET MEMEBER

Náborová kampaň zahrnovala i interní komunikaci, prostřednictvím pobídek za 
doporučení potenciálních zaměstnanců.

Vytipovali jsme klíčové plochy, kde se naši zaměstnanci během dne zdržují.

Sdělení jsme vždy uzpůsobili prostředí, ve kterém se nachází.
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Pro posílení nové komunikace jsme se zaměřili i na retenci. V rámci kampaně 
jsme připravili balíčky vánočních dárků jako poděkování za odvedenou práci v 
roce 2018.
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VÝSLEDKY KAMPANĚ
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VÝSLEDKY –
NÁVŠTĚVNOST WEBU
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Srovnání období 08-09/2018 (před kampaní) a 10-11/2018 (po startu 
kampaně).

Noví uživatelé webové stránky  – nárůst 270 %
Noví uživatelé – nárůst 269,64 

%

2018/ 08-09 53 564

2018/ 10-11 197 995



VÝSLEDKY -
NÁBOROVÉ PARAMETRY

Počet došlých CV ve srovnání s obdobím 10-11/2017

Rok/měsíc  Počet došlých CV

2017/ 10-11 3 680

2018/ 10-11 5 056

Rok/měsíc  Počet došlých CV

2018/ 08-09 4 044

2018/ 10-11 5 056

Počet došlých CV ve srovnání s obdobím 08-09/2018

Nárůst CV o 37 %

Nárůst CV o 25 %



VÝSLEDKY -
NÁBOROVÉ PARAMETRY

Počet pozvaných na pohovory ve srovnání s obdobím 10-11/2017

Rok/měsíc  Počet pohovorů

2017/ 10-11 976

2018/ 10-11 1 089

Rok/měsíc  Počet pohovorů

2018/ 08-09 991

2018/ 10-11 1 089

Počet pozvaných na pohovory ve srovnání s obdobím 08-09/2018

Nárůst pozvaných na 
pohovor o 12 %

Nárůst pozvaných na 
pohovor o 10 %



VÝSLEDKY -
NÁBOROVÉ PARAMETRY

Počet nástupů ve srovnání říjen-únor 2017/2018 a říjen-únor 
2018/2019

Rok/měsíc  Počet nástupů

2017/10-
2018/02

276

2018/10-
2019/02

360

Nárůst nástupů o 30 %



DĚKUJEME VÁM ZA 

POZORNOST

Letiště Praha
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