Nowe centrum badawczo-Rozwojowe Mondelēz International
Centrum RDQ Mondelēz Intenational we Wroclawiu to jeden z najważniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych
firmy w tej części Europy. Co zrobić, by absolwenci uczelni technicznych z polskiej „doliny krzemowej”, kraju i świata,
którzy od II roku studiów mogą przebierać w ofertach pracy, chcieli pracować właśnie tu? Jak się wyróżnić na tle
innych firm? W ciągu roku nagłośniliśmy inwestycję i dzięki kreatywnej komunikacji przebiliśmy się z rekrutacją. Bo
kto nie marzył o pracy w fabryce czekolady…? :)
Czas realizacji: VI 2016-VI 2017

I.

Uzasadnienie zgłoszenia do kategorii konkursowej: Sektor spożywczy (kategoria sektorowa)

Mondelēz International to światowy lider rynku przekąsek, producent m.in. Milki, BelVity, Prince Polo i Oreo.

II.

Wyzwanie: określenie problemu i celu/ów do zrealizowania / opis uwarunkowań zewnętrznych i/lub
wewnętrznych / wyjaśnienie szczególnego kontekstu projektu / dostępne środki finansowe (budżet).

Wrocław jest nazywany „polską Doliną Krzemową” – to tu siedziby ulokowały najbardziej innowacyjne międzynarodowe firmy,
jak Amazon, Nestle, Volvo, Siemens, Samsung, LG. Od lat w regionie działa również Mondelēz International – światowy lider
rynku przekąsek, producent m.in. Milki, Prince Polo i Oreo, jeden z największych pracodawców w regionie, do którego należą
zlokalizowane tu 3 zakłady produkcyjne – 2 w Bielanach Wrocławskich i w Skarbimierzu. W 2015 r. zapadła decyzja o budowie
Centrum Badań Rozwoju i Jakości – jednego z najnowocześniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych, który docelowo ma
zatrudnić 250 specjalistów: biotechnologów, inżynierów, testerów receptur, ekspertów z zakresu prawa. Centrum jest 1 z 9 tej
klasy na świecie, a wartość inwestycji to blisko 17 mln USD. Już na rok przed otwarciem musiała ruszyć rekrutacja wysokiej

klasy pracowników. ALE… O ile Wrocław jest najlepszym miejscem do znalezienia pracowników, jest także najtrudniejszym dla
firm, które o nich rywalizują. Musieliśmy przekonać ludzi, którzy przez całe studia marzą o pracy w przysłowiowym Siemensie,
że ten sam poziom naukowo-badawczy może zaoferować im… „fabryka czekolady”. Wyzwaniem, obok spozycjonowania firmy,
było samo przebicie się wśród setek ogłoszeń rekrutacyjnych. Mocna komunikacja Centrum była ważna z przyczyn
korporacyjnych – była szansą na pokazanie zaangażowania Mondelez w inwestycje w rozwój innowacyjności w Polsce i budowę
dobrych relacji z decydentami na szczeblu lokalnym i krajowym

III.

Diagnoza: kluczowe obserwacje, które zdeterminowały obrany kierunek działań.

Co roku uczelnie techniczne w woj. dolnośląskim opuszcza 15 000 absolwentów – większość z nich od II roku studiów może
przebierać w ofertach pracy w kraju i za granicą. Biją się o nich największe marki – najwyższe stawki, elastyczny czas,
międzynarodowe teamy i świetnie wyposażone biura są tu standardem.
Uznaliśmy, że nie mamy szans na wygraną w wyścigu na „standardowe” komunikaty rekrutacyjne. Bo jak zrobić wrażenie na
umysłach ścisłych w starciu z Google, HP i Volvo, skoro produkujemy „tylko” ciastka i czekoladę? :)
Jedynym wyjściem było wykorzystanie tej „inności” i obrócenie jej w siłę – paradoksalnie, w zalewie komunikatów i ofert
mówiących o technologiach, mogliśmy się wyróżnić. Dotrzeć z przekazem tam, gdzie cała reszta już się „opatrzyła” - do mediów
wysokozasięgowych.
Bo nasz projekt ma efekt dużo bardziej apetyczny niż algorytmy czy aplikacje… To u nas powstają nowe smaki Milki i Oreo, które
kochają ludzie na całym świecie. A dla mediów dużo ciekawiej jest napisać o tym niż o setnym stanowisku IT;)

IV.

Strategia: opis obranego podejścia komunikacyjnego, główna narracja (kluczowe przekazy), logika doboru
głównych narzędzi i platform komunikacyjnych, spodziewane efekty (KPIs).

Strategię PR oparliśmy na tym, by stać się bardziej widoczni niż dziesiątki inwestycji i firm – dzięki innemu tonowi narracji.
Celowo budowaliśmy ją na life-style’owych skojarzeniach wokół PRZYJEMNOŚCI I SŁODYCZY. KTO NIE LUBI CIASTEK? KTO NIE
MARZYŁ, ŻEBY ZNALEŹĆ SIĘ W ŚWIECIE CZEKOLADY? KTO NIE JEST DUMNY, ŻE TO WŁAŚNIE U NAS POWSTAJĄ NAJLEPSZE
SŁODYCZE ŚWIATA?
Dzięki narracji opartej na ciekawostkach przebiliśmy się do mediów mainstreamowych, lokalnych, social mediów.
Wykreowaliśmy buzz. Ogromna rozpoznawalność inwestycji sprawiła, że komunikaty rekrutacyjne i korporacyjne miały szansę
efektywniej przebić się do adresatów: potencjalnych pracowników, środowisk naukowych, władz.

V.

Realizacja: plan projektu ze szczególnym uwzględnieniem działań niestandardowych.

Oczywiście, prowadziliśmy klasyczne działania employer brandingowe – na Linkedin, www, portalach rekrutacyjnych. Jednak
wyszliśmy też poza HR-owe ramy, na ulice Wrocławia!

Naszym wehikułem komunikacyjnym stało się stanowisko „Tester Czekolady” oraz hasło: „Tu właśnie tutaj Milka i Oreo
nabierają smaku”. Dwa wydarzenia – wmurowanie kamienia węgielnego w VI 2016 r. oraz oficjalne otwarcie rok później – dały
preteksty do media relacji.
Komunikaty prasowe o kolejnych etapach inwestycji budowaliśmy wokół skojarzeń ze światem ciasteczek i Milki, a także
rekrutacji do NAJLEPSZEJ PRACY ŚWIATA: TESTERA CZEKOLADY. Samo stanowisko stało się przedmiotem kilkudziesięciu
publikacji!
Postawiliśmy też na wrocławską dumę:) Każdy, kto był we Wrocławiu, wie jak ważnym elementem lokalnego kolorytu są
krasnale – dzieci i dorośli przemierzają miasto, żeby znaleźć te ciekawsze. Za zgodą twórców powołaliśmy „do życia” nowego
Krasnala. Krasnal z czekoladą w łapkach, którego imię wybrano w konkursie, stał się nawet bohaterem filmu dokumentalnego
o regionie! Miłek stanął przed Centrum, a jego brat bliźniak podróżuje po Wrocławiu szukając idealnego miejsca do podzielenia
się Milką.
Do zabawy zaprosiliśmy też lokalnych liderów opinii. Personalizowane czekolady i ciastka z zaproszeniem do tworzenia
własnych smaków otrzymali m.in.: Prezydent Rafał Dutkiewicz, top blogerzy: Paulina Kolondra, Michał Sadowski-założyciel
Brand 24, redaktorzy lokalnych mediów. Dzielili się relacjami na swoich kanałach.
Dziennikarzy zaprosiliśmy na study tour - mieli okazję obejrzeć jak wygląda od wewnątrz „fabryka czekolady” i stworzyć własne
ciasteczka.
Z naszych PR-owych komunikatów skorzystano szerzej: przyjeżdżających z lotniska do centrum Wrocławia witał np. billboard z
hasłem: Witaj we Wrocławiu! To tutaj Milka, Oreo, i belVita nabierają smaku.
Plakaty w mieście i na uczelniach zachęcały: Zostań Testerem Czekolady!
Zaangażowaliśmy też pracowników – stali się ambasadorami Centrum. Przedstawiciele 25 krajów (m.in. Chin, Indii), którzy jako
pierwsi rozpoczęli pracę w Centrum w 2016, w filmiku przygotowanym na oficjalne otwarcie zdecydowali się przeprowadzić do
Polski, by pracować w Centrum.
Prowadziliśmy działania do mediów biznesowych, władz i uczelni – przekazy dotyczące nowych miejsc pracy i wkładu w rozwój
regionu, rozwoju polskiej gospodarki, transferu know-how.

VI.

Wynik: uwiarygodniony i weryfikowalny opis zrealizowanych zamierzeń i celów.(W tym polu można wyjątkowo
zamieszczać linki do źródeł, które odnoszą się wyłącznie do danych dokumentujących Projekt)

W okresie VI 2016 – VI 2017 ukazało się ponad 200 publikacji, w tym w czołowych mediach ogólnopolskich i lokalnych – TVN24,
TVP, Gazeta Wyborcza, PAP, Gazeta Wrocławska, Puls Biznesu, wywiady z przedstawicielami Mondelez w mediach biznesowych
(Newsweek) i newsowych (Wroclaw.gazeta.pl, Natemat.pl). Zasięg wyniósł ponad 15 milionów. Informacja o rekrutacji na
stanowisko testera czekolady rządziła w ogólnopolskich mediach! O RDQ informowały także media zagraniczne (Reuters,
Bloomberg).
Zrealizowaliśmy podstawowy cel: wyróżniliśmy się na konkurencyjnym rynku na tyle, że komunikacja przebiła się bardzo
szeroko i budując świadomość Centrum mocno wsparła rekrutację. Do tej pory zatrudniono 130 specjalistów, w pełni realizując
plan, a rekrutacja trwa. Szum medialny przyczynił się do wzrostu zainteresowania potencjalnych pracowników w zakładach
firmy w regionie o ok. 10%.
Projekt został uznany za „best practice” employer brandingu w oddziałach Mondelez na świecie.

W obszarze wizerunku korporacyjnego osiągnęliśmy doskonałe efekty. Centrum odwiedzili znamienici goście, którzy mocno
zaangażowali się w dialog z firmą: władze lokalne (Wojewoda Dolnośląski, Marszałek
Województwa), władze centralne (Min. Rozwoju), konsul USA, PAIH, PFPŻ, europosłowie – dr Czesław
Siekierski, Przewodniczący Komisji AGRI PE, media, przedstawiciele świata nauki (Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika
Wrocławska)

