
Добрият маркетолог умее да разшифрова кода на пазара и на по-
требителските нагласи, за да избере най-ефективните подходи, 
които водят до успех. Ние в БАР отличаваме онези маркетолози, 
които успяват да разшифроват пазарните тенденции и да ги 
превърнат в успешни кампании, обединени  в изданието BAAwards 
2018‘  “БАРкод на успеха“.

TELUS International Europe представя кампанията „Мога там, 
искам тук“ , отличена за най-добра маркетингова кампания в 
категория „Корпоративна социална отговорност и спон-
сорства. “, отборна награда. 

Отправихме предизвикателство към всички.

Представяме победителите.

Всяка година хиляди млади хора напускат България в търсене на 
едно по-добро бъдеще. В резултат бизнесът тук започна да из-
питва затруднения при намиране на служители - 170 сфери отбе-
лязват сериозна липса на квалифицирани кадри. Така се ражда тер-
минът „отрицателната безработица“ - разликата между нужди-
те на компаниите и уменията на служителите.

Дa привлечем общественото внимание и да го фокусираме върху 
демографската и икономическа важност на този феномен и 
нашата кауза да привлече нови служители след обществен дебат 
за възможностите им за кариерно развитие в България.

Българите, които живеят, работят или учат в чужбина бяха ос-
новна целева група, а вторична са семействата и приятелите им, 
чието мнение повлиява върху решението да се завърнат в Бълга-
рия. Тяхната информираност и ангажираност стана наша основна 
цел. Поставихме си за цел и да увеличим интереса към работа в 
компанията с 20% и да изградим обществено и социално ангажи-
ран имидж на бранда ни.

• Разположихме табла на летище София с два ключови въпроса - 
„Защо избрах да живея и работя в чужбина?“ и „Защо бих избрал да 
се върна в България?“.  
Заснехме и излъчихме реакциите на хората в сутрешен блок на на-
ционална телевизия. Разговорът беше подет по естествен начин 
в социалните мрежи, а разпалените дискусии се отразяваха от ме-
диите, които се превърнаха в посланици на  каузата „Мога там, 
искам тук“. 
• За представителите на медиите организирахме специално съ-
битие няколко дни по-късно, на което представихме посланията 
от летището и проучванията за пазара на труда в страната. И 
TELUS International разказа своя план за действие, непредприет от 
никой работодател или правителство досега -  логистична под-
крепа и пакет за релокация в размер на 5,000 лева. 
• Разположихме Selfie kiosk до метро станция Сердика, чрез 
който българите можеха да изпратят картичка или видео до свой 
близък в чужбина и да му разкажат за предложението на TELUS 
Intenrational с покана да кандидатстват чрез дигиталната плат-
форма. 
• Създадохме дигитална платформа чрез която само с няколко 
клика кандидатът може да качи своето CV. Тя беше комуникирана 
чрез уеб банери с геотаргетиране, които разположихме на сайто-
вете на големите ТВ групи и споделихме в студентски форуми и 
Фейсбук.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕД НАС

ИДЕИТЕ, КОИТО ПРЕВЪРНАХМЕ В ЦЕЛИ

МИСИЯТА НИ 

КАКВО НАПРАВИХМЕ

• 1000 души от 5 континента кандидатстваха
• Ръст от 29% в броя на подадени CV-та за периода на кампанията
• Отразяване от 102 медии(Източник: Media Zoom, юни-септември 
2017)
• AVE от близо 200 000 лева 
• ROI от 400% (4 лв. възвращаемост на всеки един изхарчен лев).
• 300 снимкови и видео послания от Selfie kiosk-а 
• Фейсбук ангажираност от 13 500 потребители, като 1280 ста-
наха наши нови фенове

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И ЗА ОСТАНАЛИТЕ 

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ


