
Czy marketerzy lubią swoją pracę?
5 rad, które przydadzą się każdemu.
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Kontekst ma znaczenie.

Klient jest jak cytryna, a my jesteśmy od tego by go wycisnąć.
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Kontekst ma znaczenie.

Good vs Evil: jak (nie)etycznie wykorzystać wiedzę o ludzkiej percepcji w sprzedaży.

Jak (nie dać się) oszukiwać w kampaniach video? Z życia wzięte case studies.

Czy możemy jeszcze ufać temu co widzimy?



Najważniejszy jest kontekst…
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Case Study
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Historia Adama.

30 letni marketer z dużego miasta, który 
chce zmienić pracę.
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Historia Adama.



11

Historia Adama.
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Historia Adama.
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Historia Adama.

W takim procesie zebrano 1369 CV.

1369 x 10 min

13690 minut / 60 min

228 / 8 = 28,5 dnia
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Ankieta

4 obszarów: ogólne zadowolenie, rozwój, wynagrodzenia, 
rekrutacje.

Metodologia: CAWI, ankieta

Grupa docelowa: 364 odpowiedzi, marketerzy na każdym 
szczeblu kariery wg. profili na LinkedIn 
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Rada 1

Jeśli wykonałeś pracę - należy Ci się wynagrodzenie.
Jeśli wymagałeś pracy - zapłać.
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Czy zdarzyło Ci się, że w ramach rekrutacji czułaś(-eś), że oczekiwano od Ciebie pracy za darmo np.: przygotowanie 
strategii?



19

Jeśli tak, to jak często się to zdarza?
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Rada 2

Kandydacie - nie bój się prosić o swoje.
Pracodawco - nie bój się rozmawiać o pieniądzach.
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Czy próbowałaś(-eś) kiedykolwiek określić cenę za zadanie rekrutacyjne?
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Czy czujesz, że zarobki są adekwatne do Twojej pracy?
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Czy pracodawca oferuje premie za wynik lub inne bonusy?
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Czy w ostatnim kwartale otrzymałaś(-eś) podwyżkę?
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Rada 3

Jedyną pewną rzeczą w pracy jest zmiana.
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Czy jesteś zadowolona(-y) z wyboru marketingu jako ścieżki zawodowej?
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Czy czujesz się doceniana(-y) w swoim miejscu pracy?
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Czy zdarzyło Ci się, że realizowałaś(-eś) działania niezgodne ze swoim sumieniem?



31

Czy kiedykolwiek odczuwałaś(eś) objawy wypalenia zawodowego?
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Rada 4

Rozwój jest w interesie obu stron.
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Czy uważasz, że Twoja praca w marketingu Cię rozwija?



34

Czy pracodawca inwestuje w Twój rozwój poprzez dodatkowe szkolenia, kursy, warsztaty?
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Czy jako marketer masz dostęp do zewnętrzych narzędzi w wystarczającym stopniu?
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Czy czujesz, że pracodawca więcej wymaga niż chce inwestować w rozwój pracowników?
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Rada 5

Dane to dopiero początek.
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Czy Twoim zdaniem stałeś się cyniczny lub krytyczny w pracy?
Czy z trudem przychodzisz do pracy i masz problem z jej rozpoczęciem?
Czy stałeś się drażliwy lub niecierpliwy w stosunku do współpracowników, klientów?
Czy brakuje ci energii, aby efektywnie pracować?
Czy trudno ci się skoncentrować?
Czy brakuje ci satysfakcji z osiągnięć?
Czy czujesz się rozczarowany swoją pracą?
Czy sięgasz po jedzenie, narkotyki lub alkohol, aby poczuć się lepiej lub po prostu przestać cokolwiek czuć?
Czy zmieniły się twoje dotychczasowe zwyczaje dotyczące snu?
Czy dokuczają ci niewyjaśnione bóle głowy, problemy z żołądkiem, jelitami lub inne dolegliwości fizyczne? 
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Jacek Dziura

Head of Marketing
tel.: 721 622 986
e-mail:j.dziura@futuremind.com

www.futuremind.com
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Dziękuję za uwagę!


