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 Jak na to??? Zapojení agentury Menseek. Nechme si 
poradit. 

1. Jak jsme na tom 
2. SWOT analýza 
3. Vize a principy spolupráce  
4. Co chceme dostat na konci 
5. Návrhy, komunikační mix 

Hlavní cíle :  
 

 Být více vidět na trhu / ve společnosti 
Lepší a jednodušší presentování našich volných pozic 

Zaujmout a udržet kvalitní zaměstnance 
Nastavit koncept personálního marketingu 



• Setkání s managementem 
• Setkání se zaměstnanci – WC a BC bez 

managementu 
• Dotazníkový průzkum mezi zaměstnanci  
• Analýza trhu a konkurence 

 

Jak se nechat poznat,  představit se 
okolí a přitom zapojit firemní kulturu a 
filosofii   



SWOT analýza  

Strenghts 
Mezinárodní společnost 

stabilizovaná na  ČR 
trhu, inovativní 

myšlenky a velký důraz 
na bezpečnost, čisté 
prostředí, respekt k 

zaměstnancům, 
dlouhodobé benefity, 

interní marketing, pizza 
day, další aktivity  

Weakneses 
Slabá personálně 

marketingová 
komunikace směrem z 
firmy, Nitto web ČR, 
chybějící koncepce 

brandingu 

Oportunities 
Bez zvláštních potřeb 

změny pro start, 
podmínky jsou 
srovnatelné a 

stimulující růst 

Threats 
Silní konkurenti na 

trhu, nízká 
nezaměstnanost,  

startovní platy jsou 
jidne vyšší 



Lukáš měl reference o Nittu od svojí manželky. Ve chvíli, kdy se 
objevily nabídky práce na kariérních portálech, tak neváhal a 
poslal svůj životopis. Když se řekne Nitto, vybaví si okamžitě 
Japonsko. Pracuje jako mistr výroby. Se svým dosavadním 
pracovním místem je spokojený. Říká, že zatím žádné kariérní 
plány nemá, ale rozhodně se nebrání ničemu, co jej potká. 
Lukáše baví v práci především komunikace s lidmi a možnost 
podílet se na nových a zajímavých projektech. Budoucím 
uchazečům by vzkázal, že začátky sice mohou být složité a 
náročné, ale čeká je tu fajn parta kolegů.. 

 

•  Definice strategie 
• Kam chceme značku posunout 

• Vytvoření marketingových postav  
• Příběhy z NCZ 

• Návrh komunikačních strategií a realizovatelný mix za rozumnou 
cenu 

Vytvoření strategie a výběr taktik 



www.nitto.cz  

Viditelné výstupy  

http://www.nitto.cz/


Viditelné výstupy  
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Další plánované kroky 

• Sponzorování lokálních akcí, místních klubů (jet surf, požárníci,  
SK Jundrov, Dosta Bystrc, Kometa) 

• Kampaň – „meet Nitto, let us introduce“ 
• Reklama na rádiu 

• Pravielné informování a přispívání na našich stránkách 
• Zvážení zapojení FB a Linkedinu 

 



Otázky?  


