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El!szó 
a magyar kiadáshoz

AHewittnál már mintegy tíz éve foglalkozunk a magyar dolgozók
motivációjának, lojalitásának és elkötelezettségének vizsgálatával.

Be kell vallanunk, hogy csupán az elmúlt néhány évben került figyelmünk
középpontjába a munkáltatói arculat és a hiteles munkaadói márka
 kérdésköre. Szemezgetve a külföldi szakirodalmak repertoárjából, rá ta -
láltunk a Tehetségmágnesek (Brand for Talent) cím# kötetre, és elég volt már
a bevezetést fellapozni, azonnal tudtuk, ennek a könyvnek a mondani  -
valója nem hétköznapi. Nem taglalja száraz tudományossággal a márka-
építés fontosságát, hanem izgalmas, színes élménybeszámolókkal t#zdel-
ve egyszer#en végigvezeti az olvasót azokon a kulcsfontosságú lépéseken,
amelyeken keresztül a sikeres munkáltatóvá váláshoz vezet az út. 

A néhány éve megjelent Gazdálkodj okosan a tehetséggel1 cím# könyv -
ben olvastunk el!ször a teljesítményspirál fogalmáról: „teljesítményspirál
akkor keletkezik, ha egy vállalat tudatos, megfontolt lépéseket tesz, hogy
kiváló teljesítmény# munkavállalókat szerezzen meg, tartson meg, moti-
váljon és hatékonyan menedzseljen, ami összességében olyan ki emelked!
teljesítményt generál, ami megteremti az alkalmazottak elismerésének
lehet!ségét, és ez tovább növeli a motiváltságukat és elkötelezettségüket.
A teljesítményt elismer! és jutalmazó környezet pedig tovább er!síti 
a vállalat azon képességét, hogy tehetséges és hatékony munkavállalókat

1 Robert Gandossy – Elissa Tucker – Nidhi Verma (eds.): Gazdálkodj okosan a tehetséggel: döntés -
hozóknak és humán szakembereknek (Workforce wake-up call). Ford.: Bozai Ágota. Budapest, HVG
Könyvek 2007.
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vonzzon, tartson meg és fejlesszen, akik további pozitív hatással lesznek
a szervezet eredményességére.”

A Tehetségmágneseket olvasva újra felrémlett ez a jelenség, és összeállt 
a kép: a teljesítményspirál következménye, hogy a vállalat tehetség -
mágnessé válik, vagyis ismert és vonzó munkaadóként célpontja lesz
azoknak, akik olyan vállalatnál szeretnének dolgozni, amelyik ösztönzi az
ambíciót, a lendületet és a kreativitást, díjazza, s!t el!segíti a fejl!dést és
önmegvalósítást. A teljesítményspirálként m#köd! szervezet nem vonzó-
nak akarja láttatni magát, hanem valóban vonzó. A vonzó munkáltatói
arculat egy összetett, sokrét#, hosszú folyamat eredményeképpen jön
létre, melynek minden lépése és aspektusa figyelmet érdemel. 

Ez a könyv a tehetségmágnessé válásról szól, arról, hogyan juthat el
egy szervezet a felismerést!l a tehetségmárka értékének fenntartásáig:
nem elég ugyanis jelen lenni a tehetségek munkaer!piacán, ismerni kell
a meglév! és jövend!beli munkatársak igényeit is, és nem elég láttatni a
cég által kínált el!nyöket, be is kell váltani a márka ígéreteit. A szerz!k
gyakorlatias, praktikus tanácsai azoknak szólnak, akiket érdekelnek 
a vonzás és megtartás törvényszer#ségei, és kíváncsiak, hogy a márka -
építés hogyan tehet sikeressé egy vállalatot, mint munkáltatót.

Tompa Nadja
Hewitt Humán Tanácsadó Kft.
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Bevezet! 

Amágnes, ha valami az er!terébe kerül, azt magához vonzza, s amit
egyszer megragad, azt meg is tartja. 

Egy cégnek, ágazattól, piaci és gazdasági helyzett!l függetlenül
ugyanígy mágnesként kell magához vonzania a tehetséges munkavállaló-
kat és meg kell tartania mindazokat, akik eredményeket hoznak. 

Ahhoz, hogy a kiváló munkaer!t magunkhoz csábítsuk, el!ször is
a megfelel! id!ben a megfelel! munkaer!nek a megfelel! munkát kell
kínálnunk. Ha ez sikerült, és az új munkatárs besétált az ajtón, mindent el
kell követnünk ahhoz, hogy kiérdemeljük h#ségét és elkötelezettségét.
Nehezebb gazdasági körülmények között még kevesebb a munkavállaló
választási lehet!sége, amit!l frusztrálttá válhat, ezért a munkahelyi lojali-
tás érzését kialakítani benne még nagyobb kihívás. Nehezíti a dolgot az is,
hogy senki sem szeret sokáig egy helyen leragadni.

Könyvünkben megmutatjuk, hogy a cégek hogyan válhatnak tehet-
ségmágnessé, miként csábíthatják magukhoz, tarthatják meg és tehetik
elkötelezettekké a tehetségeket2. Megmutatjuk továbbá, hogy mi kell
ahhoz, hogy egy vállalat az adott ágazatban vonzó legyen a tehetséges
munkaer!k szemében, és hogyan érheti el, hogy ugyanúgy ismert legyen
tehetséges munkatársairól, mint termékei vagy szolgáltatásai márka -
nevér!l.

E könyv születésekor még stabil volt a gazdasági környezet, így a leg-
fon tosabb feladatunknak azt tekintettük, hogy meghatározzuk, milyen

2 Habár a magyar nyelv emberek sz!kebb körére definiálja a „tehetség” fogalmát, e könyvben egy
tágabb értelmezést használunk, ahol a tehetség a képzett, rátermett munkavállalót jelenti. (A Szerk.)
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munkahellyé kell válnia egy vállalatnak. Hittük, hogy a vállalatok
 mágnesként m#ködnek az egyre telítettebb tehetségpiacon. S bár a könyv
megjelenésére a gazdasági viszonyok gyökeresen megváltoztak, úgy vél-
jük, gondolataink ma ugyanúgy helytállóak. Recesszió idején is fontos,
hogy vállalatunk magához vonzza és megtartsa a legjobbakat. Füg get le -
nül tehát a gazdasági helyzett!l, cégünknek létre kell hoznia egyfajta dol-
gozói márkah"séget, vagyis el kell érniünk azt, hogy munkatársaink mindig
elkötelezettek legyenek céljaink iránt. Ezzel alapozhatjuk meg azt is, hogy
magunkhoz csábítsuk a tehetséges szakembereket. 

Bárki, miel!tt belépne hozzánk vagy elkötelezné magát vállalatunk-
nál, el!ször is szeretne bizonyos képet kialakítani rólunk: mi a cégünk
tevékenységi köre, küldetése, célja; a hely mennyire biztonságos a munka-
er!-megtartás szempontjából, milyen a fizetési rendszerünk, milyen a fej-
l!dési irányunk, milyen lesz a f!nök, és úgy általában kiket alkalmazunk?
Mivel a potenciális munkavállaló még nem ismeri belülr!l cégünket, így
nekünk kell bemutat(koz)nunk. Emberünk ezáltal úgy tekinthet ránk,
mint amikor vásárlóként árucikkeink vagy szolgáltatásaink iránt érdekl!-
dik. Ha felvettük az új munkatársat, kés!bb pontosan látni fogja, hogy
teljesítettük-e ígéreteinket. A munkáltatói márka fogalma éppen ezért azt
fejezi ki, hogyan csomagoljuk ígéreteiket, hogyan mutatjuk be vállalatunk
értékeiket úgy, hogy jelenlegi és leend! munkatársaink is pontosan tudják,
mi ebb!l az ! hasznuk.

Sok helyen, például a Southwest Airlines-nál, a Yahoo!-nál és más szer-
vezeteknél, úttör!ként kezdeményeztünk olyan dolgokat, amelyeket ma
már a munkáltatói márka szokásos gyakorlatának tekintenek. Amikor
néhány évvel ezel!tt tapasztalatainkat a Brand from the Inside cím# köny -
vünkben bemutattuk, azt hittük, már mindent alaposan körbejártunk
a munkáltatói márka témakörében. 

A világ azonban megváltozott. A tehetségpiac fenekest!l felfordult:
a munkavállalók elvárásai hirtelen megnövekedtek, a vállalatok igénye az
elkötelezett munkaer! iránt felfokozódott, és a munka világa gazdasági
hullámvasúttá vált. A tehetségek világa annyira megváltozott, hogy a
Brand from the Inside csak a történet egy részét meséli el. Azóta minden olyan
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vállalatnak, amelyik az élre akar törni, olyan marketingcentrikus szervezetet
 kellett kiépítenie, amely ugyanolyan agresszíven teremt márkah"séget a dolgozók
között, mint ahogy a fogyasztók között. Ezért írtuk meg ezt a könyvet. 

Ma már egy cégnek három védjegye van. Termékmárkája meggy!z!,
hogy megvegyék áruit vagy szolgáltatásait. Munkáltatói márkája megmu-
tatja, hogy a cég munkahelyként milyen értékeket képvisel. Hírneve,
a megfelel! munkaer!t, tehetséges szakembereket vonzó arculata röviden
tehetségmárkája pedig, amely egyben e könyv témája is, megadja a tehetsé-
ges szakemberek megszerzésének, megtartásának és elkötelezésének irá-
nyát. Ez utóbbi azt jelenti, hogy cégünket ebben a vonatkozásban is krea-
tívan és agresszívan kell reklámoznunk, hogy biztosíthassuk a folyamatos
megfelel! munkaer!-utánpótlást a hagyományos és nem hagyományos
munkaszerz!dések révén egyaránt. 

Öt vál tozás a munkaer!piacon

Öt olyan változást figyelhetünk meg a munkaer!piacon, amely alap -
vet!en meghatározza, hogyan találhatjuk meg és tarthatjuk meg azokat 
a kiváló munkatársakat, akikre szükségünk van. Ezek a változások egy -
értelm# támpontokat adnak ahhoz, milyen szempontok alapján építhet-
jük fel a megfelel! munkaer!t vonzó munkáltatói arculatunkat.

1. Generációváltás
A munkaer! toborzásában az Y-generáció olyan változást hozott, amely
újraírta az elvárásokat. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk.
Méretében ez a nemzedék felülmúlja a háború utáni generációt és szoká-
sain keresztül átalakítja a munkavégzést.

Az Y-generáció együtt n!tt fel a technológiával, számára minden digi-
tális. Sokan közülük el!bb tanultak meg számítógépet használni, mint
olvasni. Közülük csak kevesen ismertek tévét távirányító nélkül, nappali-
jukban mindig volt videó, majd DVD-lejátszó. Számukra ismeretlen
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érzés, hogy a szórakozás lehet!ségei kimerülnek a táblás játékokban és
kirakósokban. Tinédzserként csak kevesen élték életüket chatelés, e-mail
vagy sms nélkül. Az egyetemen alig kellett papíron jelentkezniük az órák-
ra, dolgozataikat interneten keresztül adták be, kutatási lehet!ségeiket
nem korlátozta az intézményben található könyvtár mérete és nem csak
hetente egyszer tudtak hazatelefonálni pénzbedobós telefonon. 

Ahelyett, hogy újságot olvasna vagy tévét nézne, az Y-generáció az
internetet látja minden dolog kapujának, legyen az zene, divat vagy kar -
rier. Nem két konzervdoboz és madzag köti össze a barátokat, hanem 
a virtuális közösség megosztáson alapuló nyitott környezete. Számukra a
technológia nemcsak egy lehet!ség, hanem létfontosságú eszköz, amely
a szórakozást, az információt és az ötleteket jelenti, összeköti !ket bará-
tokkal, idegenekkel és különféle szervezetekkel.

Tudják, hogyan kell az interneten kommunikálni és rutint szereztek
márkákat ismer! vásárlóként. Megtanulták, hogyan fogyaszthatnak 
a távoli piacokon, messze a közvetlen környezetükön túl. Mivel számos
 termékr!l kapnak számtalan üzenetet sok csatornából, a márkanévre
támasz kodnak a „háttérzaj csökkentése” érdekében. Számukra a leg -
egyszer#bb módja a válogatásnak és választásnak: a márka. 

2. A munka fogyasztói
Az Y-generáció tagjai a munka élményének fogyasztói. Ugyanolyan kifino-
mult online folyamatokat várnak el álláskereséskor, mint az internetes
vásárláskor, és ugyanúgy igénylik a márkanevet a karrierválasztás során,
mint az áruk kiválasztásakor. Életrajzukat jó nev# szervezetek sorával
 szeretnék kitölteni, s közben legf!bb vágyuk, hogy értékes munkát végez-
zenek, hozzájáruljanak a világ javulásához és egyensúlyt teremtsenek
munkájuk és magánéletük között. 

Emellett jó esetben szüleikt!l további elvárásokat hoznak magukkal.
Amikor kisgyerekként csapatsportokat játszottak, sokan közülük minden
er!feszítésért jutalmat kaptak, függetlenül a gy!zelem vagy vereség
tényét!l. Lehet, hogy ezek a szül!k nem készítették fel !ket arra, hogyan
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reagáljanak a vereségre. Nem meglep!, hogy munka közben ezek a fo -
gyasz tók úgy érzik, jogukban áll kikövetelni, amit akarnak. 

Bár az Y nemzedék tagjai hozták el a változást a dolgozói elvárások-
ban, ez nem korlátozódik kizárólag erre a demográfiai csoportra. Ma már
az id!sebb korosztályoknak is vannak igényeik a feladat, a lehet!ség, 
a kompenzáció és állásbiztonság hagyományos meghatározásain túl. 
A marketing minden korcsoportban fogyasztóvá változtatta a munka -
vállalókat, így !k a szakmai lehet!ségeket ma már ugyanolyan módon
értékelik, mint amikor új kocsit, laptopot vagy plazmatévét vásárolnak. 
A munka fogyasztói ma többet szeretnének, mint csupán munkát. 
Az életüket választják ki a kínálatból. 

Amíg a cégek azon er!lködnek, hogy megértsék a nehezen megfog -
ható Y-generáció igényeit, azt javasoljuk minden vállalatnak, hogy a kor-
csoportokat elválasztó határvonalakon túl is változtassanak és elégítsék ki
az elvárásokat! Az id!sebb munkatársak is úgy érzik, joguk van feltenni
a kérdést: mi ebb!l a mi hasznunk?

3. A tehetségek piaca
Az új fogyasztók olyan piacon találják magukat, amelyet a múlt nemzedé-
kei fel sem ismernének. A technológia átalakította a munkavállalók és 
a vállalatok érintkezésének módját. Az internet el!tt az embereknek
ténylegesen beszélniük kellett egymással ahhoz, hogy információkat és
benyomásokat cseréljenek. Mivel a beszélgetések csak valós id!ben
 történhettek, egy cég bármit mondhatott bármelyik munkatársának,
hiszen id!be telt leellen!rizni annak igazságtartalmát. Azonban a mai
fogyasztó a honlapokon és a blogokon azonnal megtudja a tényeket. 
A munkavállalók valós id!ben kommunikálnak, de közösségi honlapokon
keresztül, amelyek online pletykaforrásokká váltak. 

Az internet el!tt a hagyományos földrajzi környezet behatárolta 
a területet, ahonnan a cég szerz!dtethette munkatársait. Ez leegyszer#sí-
tette a vállalatok dolgát, mert egy véges csoportra fókuszálhatta az üzene-
tét, amelyet a hagyományos média könnyedén elért. A mai gazdaság egy
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szabad, globális piacon versenyez a tehetségekért, s ezt a piacot kevésbé
korlátozzák a hagyományos határok. Kevesebb cég határozza meg igé -
nyeit a munkavállalóival szemben és kevesebb ember határozza meg
ambícióit a munkahelyet illet!en. Ma minden az elvégzend! munkáról
szól. A cégek és az emberek nyílt cserét folytatnak egy nyílt piacon, mind-
ezt a technológia segítségével. 

4. Közösségi média 
A vállalatok kommunikációja sokáig olyan gondosan kiválasztott üzenetek-
b!l állt, amelyeket ellen!rizni tudtak. A technológiának köszönhet!en
azonban ma már csak nagyon kevés üzenetet tudunk kontrollálni. A közös-
ségi portálok (Facebook, Twitter, YouTube stb.) eszközei már túllépnek az
átláthatóságon, a cégeket amolyan valóságshow-k sztárjává teszik, s a nyil-
vános közvetítéseket minden lehetséges vagy jelenlegi munkatárs nézheti. 

Ez a valóságshow komoly nyomást gyakorol a vállalatokra a munka-
társakkal való kapcsolattartásban és elkötelezetté tételükben. Mivel
hiányzik az üzenetek ellen!rzése, sokkal nehezebb biztosítani, hogy célba
érjenek. A korábbi generációknál voltak juttatások (például a nyugdíj -
járulék fizetése), amelyek a hosszú távú alkalmazás hagyományát támo-
gatták. Ezek nélkül sokkal nagyobb kihívás a dolgozókat elkötelezetté
tenni arra, hogy ugyanazzal a plusz er!feszítéssel végezzék a munkájukat,
amelyre a vállalkozásnak szüksége van. A munkatársak és a vezet!k
között emelked! falak átláthatóvá váltak. Emiatt egyre fontosabb, hogy
a szervezetet irányító emberek teljesítsék a cég ígéreteit. 

Ez azonban nem egyszer#. A munka fogyasztója ismeri a márkákat és
a kereskedelemben használt készségek széles tárházát alkalmazza a mun-
ka helyen is: így dönt elkötelezettségér!l. Egy olyan cég, amely okos mar-
ketingre támaszkodik a lehetséges munkavállalók vonzásában, kénytelen
betartani az ígéreteit, miután az újonc besétál az ajtón. Régen a dolgozót
kielégítették a hosszú távú kompenzációk, a mai munkaer! azonban
azonnali kielégülésre vágyik, és nem túl kitartó. A márkah#séget, külö-
nösen a munkáltatói márkához való h#séget tehát ki kell vívni. 
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Egy gyenge gazdaságban azonban még a legrugalmasabb dolgozónak
is kevesebb a választása. Amikor nehéz id!k járnak, egy kevésbé keresett
területen még nehezebb a frusztrált alkalmazottnak munkahelyet válta-
nia. A behatárolt lehet!ségek közé szoruló dolgozó pedig kevésbé lesz
h#séges. Emiatt a szervezet kénytelen célját és értékeit komolyabban
venni, így tud kapcsolatot teremteni a munkatárssal, aki csapdába esett-
nek érezheti magát.

5. Munkáltatói márkah!ség
Mindezen változások után egyértelm#, hogy a munkáltatói márkah#ség
kialakítása egy szervezet tehetségvonzó stratégiájának létfontosságú
eleme. Azonban a munkáltatói márkah#ség eltér az elkötelez!dés hagyo-
mányos formájától. Bár a klasszikus lojális munkaer! létfontosságú egy
cég számára, azonban ez a fajta elkötelezettség csak a munkavégzés idejé-
re korlátozódik. 

A munkáltatói márkah#ség ennél hosszabb távú és szélesebb spekt -
rumú lojalitást jelent, ami túlmutat a hagyományos értelemben vett mun-
kakapcsolaton, és kiterjed a dolgozóknak a munkahelyi arculattal való
azonosulására is. Mivel egy folyton változó piacon és hullámzó gazdaság-
ban a márkah#ség a cég értékes er!forrása, ezért egy vállalatnak ki kell
érdemelnie a dolgozók ilyen jelleg# elkötelez!dését.

A munka élményének újdonsült fogyasztói többet és mást akarnak,
amikor belépnek a munkaer!piacra. Számukra a jól azonosítható vonzó
arculat, vagyis a tehetségmárka mutatja meg mindazt, hogy mit ad a szerve-
zet. Ezek a szakemberek értelemmel és jelent!séggel akarják megtölteni
mindennapjaikat, és az önéletrajzukban olyan jó nev# szervezetek sorát
szeretnék látni, amelyekben hinni is tudnak, amelyek jó benyomást kelte-
nek ismer!seik körében és megfelel! jöv!beli lehet!ségeket biztosítanak
számukra. Ezek a fiatalok személyes élményeiken keresztül szeretnék
megvalósítani a dolgokat. 

Ezért a tehetségmárka mindazt kell, hogy tartalmazza, amit a mun -
ka élményének fogyasztója érezni akar; ezenkívül érzékeli, hogy mit
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 használnak fel és dobnak el a fogyasztók, sugározza a reményt és a nagyra
tör! célokat. Azt kommunikálja a világ felé, hogy a cég mit tud, mit akar, és
mit ajánl. A fogyasztó agyának azt a részét éri el, amely ugyanazon az ala-
pon dönt a munkavégzésr!l, mint a kávéról, a kocsiról vagy a szabadid!r!l. 

Egy régi márka újraértelmezése vagy egy új reklámkampány nem
megoldás. A munka élményének fogyasztója többet követel, és máshogy
vásárol, mint el!dei. Amit a vásárlók valaha csak egy üzletben kaphattak
meg a f!utcán, ahhoz ma már a lakásból sem kell kilépni. A kereslet és
kínálat régi fogalmait, amelyek egy forráson és csatornán alapultak, ma
már lecserélték több forrásra és szimultán marketingre. A fogyasztónak
pedig ínyére van a választék. 

Ugyanez a helyzet a munkaer!piacon. A régi, megbízható módszer,
amikor csak hirdetést kellett elhelyezni az újságban, hogy megjelenjenek
a jelöltek, már a múlté. Ugyanúgy, ahogy a fogyasztók online kereshetnek
termékeket az egész világon, munkát is kereshetnek bárhol otthonról,
kényelmesen. A munkaer! keresletének és kínálatának hagyományos
megközelítését, amely az egy alkalmazott–egy állás elvben gyökerezett,
helyettesíti a szabad piac, amelyben a munka élményének fogyasztója az
egész világban keresi a lehet!ségeket a technológia segítségével. 

Szerz!ként azt az újszer# nézetet képviseljük – a gyakorlatból kiindul-
va és figyelembe véve az emberi tényez!ket is –, hogy egy céget lehet úgy
m#ködtetni, hogy az egyaránt jó legyen a befektet!inek és az alkalmazot-
tainak is. Egy sikeres cég, képes kialakítani a maga tehetségmárkáját,
amellyel magához csábítja, megtartja és elkötelezi a rátermett munkaer!t. 

Mir! l  szól  a  könyv?

Azt gondoltuk, amikor befejeztük a Brand from the Inside-ot, hogy mindent
elmondtunk, amit tudtunk a munkáltatói márka fontosságáról, fejleszté-
sér!l és lehet!ségeir!l. De rájöttünk, hogy van még mondanivalónk.

Gyakran tartunk el!adást a témáról, és ilyenkor a hallgatóságból sok-
szor megkérdezik t!lünk, hogyan tehetik a munkavállalók új generációja
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számára vonzóvá munkáltatói márkájukat. Munkánk során gyakorta azt
firtatják, hogyan lehet összhangba hozni a cég arculattervében az új gene-
ráció igényeit és a cégnél aktuálisan dolgozók elvárásait. Amint a vállala-
tok gazdasági kihívásokkal kerülnek szembe, vezet!ik rendszerint arra
kíváncsiak, hogyan tehetik dolgozóikat elkötelezetté a viharos id!kben.

Amikor a munka világát vizsgáljuk, látjuk az igényt a szaktudással
felvértezett dolgozókra, akik a tehetségek sz#kös piacán létfontosságú
üzleti igényeket elégítenek ki. Ez nehéz id!kben sem változik. Látjuk 
a cégeket, amelyek szeretnék mindeképpen elkötelezetté tenni dolgozói-
kat. Látjuk a munka új fogyasztóit különböz! korosztályokban, akiknek
új szokásait meg kell érteni, új igényeit ki kell elégíteni, új árait meg kell
fizetni. Emellett látjuk a kifáradt tehetségstratégiákat is, amelyeket túl
régóta használnak a cégek. Ezek már nem illenek az új munkakeres!k szo-
kásaihoz és a régi, elkötelezettséget biztosító stratégiák sem elégítik ki az
alkalmazottak igényeit. 

Noha hisszük, hogy a munkáltatói márka alapvet!en fontos a dolgozó-
kért versenyz! vállalatok számára, csupán ennek kialakítása már nem elég.
A munkáltatói márka csak akkor hatékony, ha a céget mint munkahelyet
agresszíven reklámozzuk. Ennek az er!feszítésnek azonban folytatódnia
kell a vállalaton belüli kapcsolatokban is. Emiatt vezettünk be egy új kifeje-
zést, a tehetségmárkát, amelyet részletesen is bemutatunk, miközben azt vizs-
gáljuk, miként lehet a megfelel! tehetségeket vállalatunkhoz csábítani.
Amíg a munkáltatói márka egy élményt ad, a tehetségmárka egy olyan marke -
ting eszköz, amellyel megszerezhetjük a dolgozók bizalmát és elkötelezetté tehetjük !ket
cégünk iránt. A könyvben bemutatjuk, hogy a tehetségmárka:

! hogyan csábítja a fogyasztót, akinek gyakorlata van abban, hogyan
kell dönteni a márkanév alapján;

! hogyan segíti a vállalatot a munkaadói élmény megélésében;
! hogyan teszi a cég vezet!it mindannak példaképeivé, amit a tehet-

ségmárka kifejez;
! hogyan egységesíti a termékeket, szolgáltatásokat és élményeket,

amelyeket a cég a dolgozóknak ajánl;
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! mennyire fontos létrehozása és alkalmazása a termékek és szolgál-
tatások fejlesztésénél és reklámozásánál is;

! milyen lényeges stratégiai eszköz a munkatársak megszerzéséhez
és megtartásához,

! hogyan képes túlélni a közösségi média hatásait. 

Egy vállalati vezet! kezében ez a könyv képes egy céget az új tehetségpiac
áldozatából olyan vállalattá változtatni, amelynek a tehetségmárkája
ugyanolyan híres, mint a termékmárkája, és amelynek a híre ugyanolyan
jó a munkaer!piacon, mint a vásárlók között. E könyv segítségével meg-
ismerhetjük a tehetséges munkavállalók és a márka ígéretének betartása
közti fontos kapcsolatot. Megtanulhatjuk, hogyan kell egy vállalatot átve-
zetni ezen a változáson egy olyan tehetségmárka létrehozásával, amely
sikerrel m#ködik az új tehetségpiacon és a munka új fogyasztói között. 

Sokan kérdezik t!lünk, mi a titka egy jó munkáltatói márkának. Nos,
a titok abban rejlik, hogy egy vállalat hogyan vonzza magához és tartja
meg a tehetségeket. Ez a könyv arról szól, hogyan lehet az eredményesség
jegyében megszerezni, megtartani és motiválni a rátermett embereket
a hozzájuk leginkább ill! munka elvégzéséhez.

Mark Schumann és Libby Sartain
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