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Cel strategii marketingowej
Zidentyfikowanie i dotarcie do grup docelowych, którym dedykowane są opracowane w
ramach projektu EOF programy seminariów dla mentorów i tutorów.
Strategia marketingowa precyzuje:
1.
2.
3.
4.

grupy docelowe pilotażowych seminariów projektu EOF
metody marketingowe
instrumenty marketingowe
ramy czasowe

1. Określenie grupy docelowej pilotażowych seminariów projektu EOF
Wdrożenie Strategii marketingowej powinno zapewnić dotarcie do właściwej grupy
docelowej i przyciągnięcie odpowiedniej liczby uczestników seminariów dla mentorów i
tutorów. Właściwą grupę docelową stanowią:
Tutorzy:
 Tutorzy Outplacementu
 Trenerzy zainteresowani poradnictwem dla osób poszukujących zatrudnienia
Mentorzy:
 pracownicy zaangażowani w podnoszenie kwalifikacji i szkolenia nowych
pracowników na stanowiskach pracy (np. studenci, praktykanci, stażyści)
 pracownicy zainteresowani poradnictwem dla osób bezrobotnych
 pracownicy działów rozwoju zasobów ludzkich

2. Metody marketingowe
Istnieje wiele grup, które będą zaangażowane w proces upowszechniania. Jako Partnerstwo
mamy świadomość, że różne grupy mogą korzystać z oferty naszego projektu. Z tego względu
ważne jest, aby grupom tym zaprezentować ideę projektu, zrealizowane prace i uzyskane
rezultaty, w kontekście potencjalnych korzyści wynikających dla grup celowych.
Ponieważ grupa docelowa została określona, należy w następnej kolejności zidentyfikować
organizacje/firmy z którymi związane są osoby stanowiące grupę docelową, aby móc do nich
dotrzeć i przekazać informację dotyczącą seminariów projektu EOF.
Metody rekrutacji uczestników seminariów:
1. Ponieważ projekt EOF trwał już w momencie rozpoczęcia procesu przygotowywania
seminariów, należy wykorzystać rezultaty z dotychczas przeprowadzonych działań
upowszechniających:
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a. Każdy z partnerów w procesie wdrażania projektu EOF zidentyfikował osoby
zainteresowane projektem i uzyskiwaniem informacji nt. projektu
b. Każdy z partnerów (osób i instytucji) posiada bazę osób, z którymi współpracuje:
i. trenerów
ii. tutorów
iii. przedsiębiorstw i organizacji
c. Każdy z partnerów uczestniczy w działaniach upowszechniających sieci ekspertów/
instytucji.
d. Informacja o celach projektu EOF, głównych rezultatach towarzyszyć powinna
wszelkim formom promocji/spotkań realizowanych w ramach innych projektów.
2. Każdy z partnerów powinien wysłać drogą mailową (rekomendowane), pocztą lub faksem
do aktualnych/poprzednich partnerów następujące dokumenty:
a. Zaproszenie do udziału w seminarium
b. Broszurę informacyjną
c. i/lub formularz aplikacyjny
Zaleca się przeprowadzenie ewaluacji w formie uzyskania informacji zwrotnej drogą
telefoniczną od osób które otrzymały ww. dokumenty.
3. Każdy z partnerów powinien wysłać krótką informację prasową do lokalnych mediów
(papierowa & elektroniczna) zachęcającą do udziału w seminarium
4. Każdy z partnerów powinien zamieścić na swojej stronie internetowej ogłoszenie nt.
organizowanych seminariów
Ponadto, każdy z partnerów może podjąć wszelkie inne działania uznane jako uzasadnione w
celu dotarcia do właściwej grupy celowej seminariów dla mentorów i tutorów.
Załączniki niniejszej strategii zawierają komplet dokumentów możliwych do wykorzystania w
procesie wdrażania strategii.

3. Instrumenty marketingowe
Główne instrumenty zaprojektowane w celu dotarcia i pozyskania grup docelowych
obejmują:
1. Zawiadomienie
Celem tego narzędzia jest dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących
pilotażowych seminariów realizowanych w ramach projektu EOF oraz jednocześnie
zapraszających osoby stanowiące grupy celowe do wzięcia w nich udziału.
2. Broszura informacyjna o seminariach
Dokument ten został przygotowany w celu umożliwienia formalnego zaproszenia
potencjalnych uczestników seminariów. Zawiera informacje obejmujące:
 Ogólną koncepcję projektu EOF
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Charakterystykę grup celowych
Program seminariów, czas trwania całego seminarium oraz poszczególnych modułów
Materiały edukacyjne
Kwestie organizacyjne, np. data i miejsce seminarium
Dane osoby do kontaktów
Ponadto broszura zawiera uproszczony mini formularz aplikacyjny i rejestracyjny dla
osób, które chcą wziąć udział w seminarium.
3. Formularz aplikacyjny
Dokument ten został zaprojektowany w taki sposób aby mógł być łatwo wysłany faksem.
Formularz zawiera następujące informacje:
 Formularz rejestracji i uczestnictwa w seminarium do wypełnienia ręcznego
 Program seminarium, czas trwania całego seminarium oraz poszczególnych modułów
 Dane dotyczące trenerów/ prowadzących poszczególne jednostki modułowe
 Dane osoby do kontaktów

4. Ramy czasowe
Strategia marketingowa powinna zostać wdrożona w życie minimum jeden miesiąc przed
planowaną datą rozpoczęcia seminarium. Daje to szansę dotarcia i pozyskania odpowiedniej
grupy uczestników.

Podsumowanie strategii marketigowej
1.
2.
3.
4.
5.

Strategie należy wdrożyć minimum jeden miesiąc przed datą samego seminarium
Grupy celowe (mentorzy/ tutorzy) muszą być jasno zdefiniowane
Należy jasno zidentyfikować stosowane metody marketingu
Należy określić stosowane instrumenty marketingu
Głównym celem jest dotarcie z informacją do różnych grup potencjalnych
uczestników seminariów (poprzez użycie list mailingowych, baz danych
współpracujących osób i instytucji)
6. W upowszechnianiu informacji o opracowanych seminariach dla tutorów i mentorów
należy wykorzystywać partnerstwa innych projektów oraz inne kanały komunikacji z
przedstawicielami grup celowych
7. Zależy pamiętać, że marketing wymaga czasu
8. Zaleca się zebranie droga telefoniczną informacji zwrotnej od potencjalnych
uczestników seminariów
9. Ewaluacja działań marketingowych
10. Scharakteryzowane powyżej działania marketingowe należy traktować jako minimum
podejmowane przez instytucję wdrażającą seminaria dla mentorów i tutorów.
Wszelkie działania dodatkowe są mile widziane.
Strategia marketingowa
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ANEKSY

ANEKS 1 – ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SEMINARIACH
Szanowna Pani/ Szanowny Panie
Jest Pan/ Pani bezpośrednio lub pośrednio zaangażowany w szkolenia zawodowe jako
trener, tutor lub mentor specjalizujący się w doradztwie dla osób poszukujących pracy?
Pracuje Pan/Pani w dzialekadr lub rozwoju zasobów ludzkich?

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium organizowanym w ramach projektu European
Outplacement

Framework

(EOF),

które

celem

jest

podniesienie

kompetencji

trenerów/tutorów w zakresie kształtowania umiejętności jak najszybszej integracji na rynku
pracy wśród osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.
Jeśli jesteś zainteresowany, zrejestruj się i weź udział w seminarium dla mentorów/ tutorów
organizowanym w twoim kraju. W Polsce seminarium będzie organizowane przez Ośrodek
Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki (ITeE‐PIB w Radomiu; www.itee.radom.pl )
Szerszych informacji udzielają pracownicy Ośrodka (tel 0048483606819)
Rejestracja i udzial w seminarium jest całkowicie bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy seminarium po jego ukończeniu uzyskają certyfikat potwierdzający nabyte
umiejętności.
Więcej informacji na temat projektu EOF na stronie http://www.eu‐eof.net
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ANEKS 2 – BROSZURA O PILOTAŻOWYCH SEMINARIACH PROJEKTU EOF
A/ DLA MENTORÓW

ANEKS 3 – BROSZURA O PILOTAŻOWYCH SEMINARIACH PROJEKTU EOF
B/ DLA TUTORÓW

ANEKS 4 – FORMULARZ APLIKACYJNY PILOTAŻOWYCH SEMINARIÓW PROJEKTU EOF
A/ DLA MENTORÓW

ANEKS 5 – FORMULARZ APLIKACYJNY PILOTAŻOWYCH SEMINARIÓW PROJEKTU EOF
B/ DLA TUTORÓW
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