


Kампания, свързана с корпоративна социална отговорност



BE YOURSELF 
VIDEO LINK

https://www.youtube.com/watch?v=wYjH5y1ZUQA






Кампанията “Бъди себе си” стартира диалог за
приемането и толерантността на работното място.
Всеки втори споделя, че е усещал наличие на
предразсъдък при кандидатстване за работа, а
всеки трети е скрил индивидуална характеристика
поради страх от неприемане*

Най-често срещаните предразсъдъци - 53%, са
свързани с възрастта при кадри под 24 г. и хора над
45-54 г. Следвани са от такива за етническа
принадлежност, сексуална ориентация, семеен
статус и планове за деца.

Наред с развитието на работодателска марка,
TELUS International Bulgaria има за цел и да
привлече нови служители. Поставената бизнес цел
е 25% ръст на получените автобиографии в периода
на кампанията.

* Национално проучване на агенция BluePoint през Март 2021г.
Профил на анкетираните: Възраст 18г.-54г. в градове с население над
100 000 души.





Кампанията “Бъди себе си” протече в три фази в
рамките на шест седмици.

1. Провеждане на национално проучване.

1. Привличане на общественото внимание чрез
дигитален експеримент с участието на Прея
(певица), Графа (певец), Ива Русинова (дрифт
пилот) и Венелин Тончев (геймър и продуцент на
риалити електронни спортове). Всички те сменят
хендълите на Instagram акаунтите си с
предразсъдъците към тях за 3 дни.

2. Старт на кампанията с хибридна
пресконференция за представяне на резултатите,
последвана от същинска рекламна кампания в
различните канали - онлайн и офлайн.





През Instagram акаунтите на посланиците на
кампанията достигнахме органично до 160 000
потребители, а на откриващата хибридна
пресконференция присъстваха над 100 гости -
представители на медии и партньори на TELUS
International Bulgaria.

В резултат на интереса по темата бяха публикувани
45+ статии, гостувания на представители на
компанията в 4 телевизионни и 1 радио интервю.
Отчетохме и 70% ръст на коментарите в
социалните мрежи на компанията,

Общият обхват на посланието надхвърли 3 600 000
души. В българската кариерна подстраница на
глобалния сайт telusinternational.com бяха
регистрирани 48 000 посещения, с което TELUS
International Bulgaria заема трето място сред
кариерните страници на останалите 12 държави в
компанията.

За периода на кампанията е отчетен ръст от
60.64% на получените автобиографии. С което
заложения ръст от 25% по план беше надскочен
многократно.


