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O2 Žije příběhy aneb zaměstnanci 
jako ta nejchytřejší síť







Aktuálně se nacházíme tak 
trochu v modré bublině, 
veřejnost nás vnímá pouze 
jako poskytovatele volání a 
internetu

Kde jsme teď

Představit O2 jako 
společnost zajímavých lidí 
skrz velké i malé příběhy

Naše výzva

Naše široké spektrum 
služeb tvoří zajímaví lidé a 
za každým z nich je příběh.

Kde budeme



Lidé jsou nedílnou součástí brandu.
Je jen nutné je chytře zapojit a dát jim prostor v 
oblasti, ve které mohou a chtějí vyniknout..



My jsme se rozhodli vyprávět 

právě jejich příběhy..



Potřeba změny vnímání brandu O2 i jako zajímavého zaměstnavatele 
(podpora náboru)

Podpora interního trhu práce

Dotváření/rozvoj chápající firemní kultury 

Celý koncept O2 žije příběhy nám má nejvíce pomoci v těchto 
oblastech:



Jak jsme na to šli?



Začneme u konkrétního člověka a ukážeme, jaká je jeho motivace “každý 

den vstát z postele”. Ve výsledku to může být kafe v O2 Hubu, kolega, 

projekt na kterém dělá, služba kterou spouští nebo něco co chystá ve svém 

volném čase. 

Pracovní 
rovina

Osobní 
rovina



Instagram O2 ŽIJEO2 Modrý blog Facebook O2 ŽIJE
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@o2žije

O2 Žije příběhy, se staly přirozenou součástí identity, kterou komunikujeme na 
našich externích i interních sociálních sítích a dotváří tak obraz toho, jací ve 
skutečnosti jsme..
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Jak jsme na tom?
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„Víme, že je před námi ještě dlouhá - vlastně 
nikdy nekončící cesta, ale určitě stojí za to, 
uvědomit si, že naší nejchytřejší sítí jsme 
my - zaměstnanci.“



Děkuji za pozornost 



Back-up



S podporou našich zaměstnanců jsme se naučili vyprávět 
jejich “velké” životní příběhy...



Krom velkých příběhů 
se ale kolem nás 
každý den odehrávají i 
ty malé - každodenní. 

Každý z nás nějak 
začíná den, chodíme 
se bavit s kolegy, 
společně pracujeme 
na zajímavých 
projektech, 
sportujeme, chodíme 
na konference, učíme 
se...



U těchto příběhů jsme ale narazili na zásadní překážku - když jsme oslovili 
zaměstnance, ochotní být aktivní a komunikovat byli vždy jen ti stejné tváře. 
Když jsme se jich ptali, proč pro ně bylo samozřejmostí do toho s námi jít  a 
ukázat ostatním, co dělají - bylo to pro ně jednoduché, všechny je spojovalo to, 
že vědí, že dělají něco zajímavého, rádi sdílí výsledky své práce a velmi dobře 
chápou, jakou sílu má osobní brand nejen v profesním, ale i v soukromém 
životě. 

Na těchto příkladech jsme se rozhodli stavět, cílem bylo ukázat lidem, že každý 
je jedinečný a u každého najdeme něco, co určitě bude jeho okolí zajímat.



Síla doporučení Relevantnost informací Nové FB metriky

Media share Podpora přirozeného chování
Dotváření přátelské firemní 

kultury

Proč zapojit zaměstnance a udělat z nich ambasadory a 
advokáty vašeho brandu?



Síť ambasadorů neustále 
rozšiřujeme napříč ČR a díky 
nim se už teď dostáváme k 
jinak nedostupnému 
obsahu. 

Každý z ambasadorů 
vyžaduje individuální péči a 
hlavně tzv. Řešení na míru -
ne každý chce být youtuber, 
ale pro někoho jsou 
uchopitelnější Instagram
stories, někdo zase rád 
napíše článek nebo nám dá 
vědět, že se účastní 
konference a vy tak můžete 
přiblížit ostatním její obsah.



Kurz O2 Žije na sociálních sítích v naší virtuální univerzitě byl vytvořen 
jako pomoc zaměstnancům, kteří si nebyli jisti, co a jak sdílet, aby 
nepoškodili sebe ani firmu.



Od začátku jsme věděli, že být 
ambasadorem musí být stejně 
jako v businessu win-win
situace. 

Není to jednoduché, není to pro 
každého, ale pomoci mohou 
vhodné nástroje (cover fotky, 
nové profilové fotky 
zaměstnanců, konzultace).



Stejným způsobem jsme se rozhodli přistupovat i k eventům, které jako 
O2 pořádáme. Každý rok proběhnou desítky akcí, které jsou většinou 
organizované interní komunikací a cílí na větší počet zaměstnanců, což 
je skvělé...



Jestli ale chceme, aby se lidi i interně mezi sebou lépe poznali a 
pochopili, musíme jim aktivity více přiblížit a více je do nich vtáhnout i 
jako spoluorganizátory..


