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A missziónk

Céges szinten is csak akkor tudunk hosszú 
távon a legjobban teljesíteni, amennyiben a 

kollégáink is a lehető legjobban vannak. 
Minden egyes kollégánk személyes vitalitása 
hatással van arra, hogy a Vodafone győzzön a 

telekommunikáció piacán.

A munkavállalói jóllét programunk célja, hogy 
támogassa a munkatársakat a feltöltődésben : 

fizikailag, mentálisan és érzelmileg.
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A három pillér
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A ReCharge csapat dolgozza ki a program irányait és a kihívások részleteit
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Éves vérvétel és 
testparaméter 

Online felmérés

Vállalati diagnózis

Re-charge APP

Egyéni és vállalati 
kihívások

MOVE, EAT, RELAX

Események, 
kihívások, 
workshopok &

Online posztok

A ReCharge program éves ciklusa

Re-Charge

+ Negyedéves sporttámogatási 
pályázati rendszer
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Digitális platformjaink

Re-Charge

• Applikáció • Weboldal – recharge.hu

• Workplace

• Qualtrics/Microsoft forms

Valós idejű információcsere, kihívások nyomon követhetősége

• Okos óra, 

lépésszámláló
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Vodafone

C3

Vérvétel
• Glükóz
• eGFR-EPI
• Koleszterin (HDL, LDL)
• Bilirubin
• Vörös vértest, fehér vérsejt
• ~cytas
• Hemoglobin

+

Testtömeg index
• Testmagasság
• Testtömeg
• Derékkörfogat
• Vérnyomás, pulzus
• BMI 
• Testzsírszázalék
• Zsigeri testzsír

Éves 
állapotfelmérés
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Nutrition vitality

Physical vitality

Mental vitality

Vodafone

C3

Egyéni
kiértékelés
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Vállalati 
diagnózis
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Re-Charge
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Részvétel az éves 
állapotfelméréseken
2016 2017 2018

1076  
(60%)

700 (39%) 750 (42%)

Változás a stressz okozta 
presenteeism terén
2016 2017 2018

7,6 % 6,6% 5,7%

Insert Confidentiality Level in slide footer 13

Több, mint 1200 főt vontunk be.

Több, mint 700 kolléga részesült sporttámogatásban. (218 csapat pályázott 

sikeresen) 

96 különböző sportot űztek együtt.



Adriána Kalocsa

Táplálkozás
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Budapest:  
ReCharge kávézó 
megújult, 
egészséges kínálat

Miskolc: 
automatákból 
egészséges 
választék

Vállalati kihívások: 
vitamin and 
smoothie készítő 
workshopok

Recharge.hu 
cikkek +

Facebook 
Workplace
csoport
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Vitamin Booster



Mozgás
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Negyedéves 
sporttámogatási 
rendszer

Vállalati kihívás

Spring booster – QR 
kód olvasás & 
geocaching

Summertime 
madness -
Vodathlon

Recharge.hu 
cikkek

Facebook 
Workplace
ReCharge csoport 
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Spring Booster
& 

Summertime Madness

C3 Confidentiality Level  12 April, 2017



Lelki feltöltődés
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Boldogság workshop

Irodai masszázs

Yoga órák 
Budapesten & 
Miskolcon

Workshopok

Bagdy Emőke –
stresszkezelési 
technikák

VodArt – kézműves 
workshopok

Recharge.hu  cikkek 
&

Facebook Workplace
ReCharge csoport
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Lelki feltöltődés aktivitásai

116 résztvevő a 
stresszkezelés workshopon
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Vodafone Hungary Re-Charge Nyári Tábor 2018 ☺
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Erős közösségi média jelenlét - #recharge – Márkává vált

24
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A ReCharge munkavállalói jóllét program bevon, elkötelez és 
csökkenti a fluktuációt a résztvevők közt

Bevon és elkötelez Csökkenti a fluktuációt Közösségeket formál
Jótékony hatással van a 
munkavállalók egészségi 

állapotára

Több mint 1200 kolléga 
vett részt ebben a 

pénzügyi évünkben 
ReCharge eseményeken 

(Szervezet 65%-a.)

Közel 65%-kal alacsonyabb 
a ReCharge programban 

résztvevők közt a 
fluktuáció, mint a teljes 
vállalati fluktuáció (14% 

ponttal alacsonyabb)

A negyedéves vállalati 
kihívásokon túl 216 csapat 

alakult, s vettek részt 
sporteseményeken.

Segíti a munkatársakat, 
hogy 

egészségtudatosabbakká 
váljanak.
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Mire figyelj, ha wellbeing programot tervezel?

➢ Kötelezd el a felsővezetést
➢ Allokálj erőforrást: pénz és munkaerő igényes
➢ Operatív csapat – vonj be kollégákat a szervezet 

minden területéről – nagykövetek
➢ Olyan kihívásokat találjatok ki, ami minél több 

kollégát bevon a szervezet minden lokációjáról 
(min. 20%)

➢ Alkalmazz játékosítást – a kihívásokat szeretik a 
kollégák!

➢ Használj digitális eszközöket!
➢ Legyenek a szabályok minél egyszerűbbek!



Kérdések ☺


