През последните 6 години ние от БАР работим активно за създаването и
изграждането на живота в ЧЕТВЪРТОТО маркетингово измерение. Ще
докажем, че настоящата цел е постигната, защото успешно обединява
пространството, в което се срещат рекламодатели, с желанието им за
по-добро позициониране на продукти и услуги, рекламни агенции, с
иновативни визии и креативен подход и студенти със свеж поглед върху
процеса. Именно всички заедно са способни да се обединят в развитието
и ефективността на маркетинговите комуникации в BAAwards 2019 Четвъртото измерение.

Представяме победителите: рекламодатели-сребърна награда

Proximity Sofia /BBDO Group за TELUS International представя кампания “Твоята първа работа има значение – TELUS International Europe“,
отличена за маркетингова кампания в категория "Бранд активационна кампания за постигане на цел, свързана с корпоративната
социална отговорност".

Почти всички сектори в страната ни изпитват недостиг на кадри, в
същото време младежката безработица в България е с доста високи
нива, съпоставено с ЕС. Младежите не са запознати с новите
възможности за започване на първа работа.

МИСИЯТА НИ
TELUS International Europe съвместно с Proximity Sofia/ BBDO Group си
постави нелеката задача да поведе промяната и да започне диалог в
обществото за новите възможности за започване на работа и да
информира младежи и родители по темата за първата заетост.

TELUS International Europe и Proximity Sofia/ BBDO съчетаха под една
шапка две кампании, развити в различни канали. От една страна,
основна целева аудитория бяха младежите, на които им предстои
започването на първа работа, а от друга – родителите, до които тези
младежи биха се допитали за съвет. Информираността и
ангажираността на двете целеви групи се превърна в наша основна
цел. Също така желаехме да позиционираме аутсорсинг сектора като
познато и подходящо място за започване на първа работа. Поставихме
си за цел да увеличим познаваемостта на възможностите, които
аутсорсинг секторът предоставя, с 20%.

КАКВО НАПРАВИХМЕ
Започнахме с национално представително проучване, за да проверим
нагласите на младежи и родители към първата работа. В проучването
наблегнахме на очакванията към първото работно място, нивото на
информираност за процеса на започване на работа и конкретни
елементи като трудов договор, социални придобивки и т.н.
Споделихме резултатите на медия събитие, на което присъстваха над
40 журналисти. Партнирахме си с разпознаваеми за аудиториите ни
инфлуенсъри. Съвместно с Крис Захариев създадохме видео
съдържание, представящо TELUS International Europe като
работодател пред младежката публика на инфлуенсъра. Заедно с
„Майко Мила“ създадохме онлайн анкета, видео и статия, които
запознаха родителите с възможностите за първа заетост на младежите
в техните семейства. Подкрепихме това с външна реклама в
столичното метро и на ключови кръстовища и спирки в София и
Пловдив. Реализирахме кампании в социалните мрежи и онлайн банер
кампании. Пресечната точка на комуникацията ни беше специално
изграден за кампанията микросайт, където родителите можеха да
намерят отговор на често задавани въпроси относно първата работа
на младежите, а младите хора можеха директно да кандидатстват за
работа в TELUS International Europe, както и да свалят безплатен
наръчник със стъпките на процеса по кандидатстване.

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ
Кампанията „Твоята първа работа има значение“ на TELUS International
Europe и Proximity Sofia/ BBDO Group се превърна в кауза. Тя получи
широк отзвук и подкрепа от медии и инфлуенсъри. 55 медии отразиха
темата, включително 42 мин. ефирно време в 4 телевизии с открити
дебати и коментари и 2 репортажа от 2+ мин. в централна новинарска
емисия на национална телевизия.
Целта ни да повишим познаваемостта на възможностите, предлагани
от аутсорсинг сектора, беше надскочена и успяхме да достигнем 49%
познаваемост сред учащите младежи, сравнено с едва 25% преди
старта на кампанията. Това доведе до значително покачване и в броя
на назначените младежите на възраст под 24 години – ръст с 43% през
2019 г., сравнено с данните от 2018 г. Смята се, че TELUS International
Europe е един от първите работодатели в кариерното развитие на тези
младежи.
.

