
  
 
 

 
 
 
 

 
BRANDBAKERS, s.r.o. 

130 00  Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 1252/4 
www.brandbakers.cz • peceme@brandbakers.cz 

IČ: 24268402, DIČ: CZ24268402 

Workshop: Employer Branding Essentials & Best Practice 
Petr Hovorka (BrandBakers) & Kristýna Wasylkiwová (FINIDR) 
 
Program 
 

1. Úvodní část workshopu      09.00 – 09.30 
(představíme se, vyjasníme si očekávání, domluvíme se na pravidlech dne, předáme 
technické informace typu oběd, wifi a program) 

2. Seznamujeme se se situací na trhu a ve firmách   09.30 – 10.00 
(seznámíme vás se situací na trhu práce, různých přístupech firem k problémům 
s angažovaností a nedostatku kandidátů)  

3. Seznamujeme se s očekáváními lidí jako spolu-pracovníků  10.00 – 10.30 
(seznámíme vás s tím, proč lidé pracují, podle čeho si vybírají zaměstnavatele, proč ve 
firmách nejčastěji zůstávají a proč odcházejí – respektive, jak to zjistit) 
 

4. Dáváme si přestávku, kafe/čaj a vydechujeme   10.30 – 10.45 

 
5. O značkách zaměstnavatelů      10.45 – 11.15 

(seznámíme vás s tím, co je to značka zaměstnavatele, jaké má přínosy a jakými kroky se 
v praxi buduje, jak se na projekt dobře připravit, kde začít, koho zapojit, jak vydefinovat 
své EVP jako středobod značky)  

6. Vytváříme EVP značky zaměstnavatele – 1. část    11.15 – 12.00                      
(ukážeme vám, jak ve firmě vydefinujete své EVP zahrnující: poslání (proč vaše firma 
existuje nad rámec vydělávání peněz... pokračujeme po obědě) 

 
7. Obědváme – výborné jídlo v krabičce si sníme na místě  12.00 – 13.00 

 
8. Vytváříme EVP značky zaměstnavatele – 2. část   13.00 – 14.30        

(ukážeme vám, jak popsat firemní kulturu (jak uvnitř firmy spolu-pracujete, jakými pravidly 
se řídíte) a co lidem nabízíte (jakou příležitost a odměnu) 

9. Seznamujeme s tím, jak se buduje značka uvnitř firmy  14.30 – 15.00        
(ukážeme vám různé příklady, jak firmy své značky zaměstnavatele budují, dáme vám 
návody a tipy, jak můžete budovat svou značku vy) 

 
10. Dáváme si přestávku, kafe/čaj a sdílíme své zkušenosti  15.00 – 15.30 

 
11. Nasdílíme příběh, jak se buduje značka firem Tieto a FINIDR  15.30 – 16.15 

(přiblížíme vám, jak to v praxi doopravdy probíhá, na co si dát pozor apod.) 
12. Rekapitulujeme a zpětná vazba     16.15 – 16.30      

(všechno na závěr shrneme, seznámíme se s program následujícího workshopu 
zaměřeného na HR marketing a požádáme vás o zpětnou vazbu) 

V Praze dne 19. 10. 2018 


