
HappyIndex® AtWork je raziskava motivacije in zavzetosti vaših zaposlenih, 
pozitivna mednarodna referenca pa poskrbi za promocijo vašega podjetja 
kot dobrega delodajalca.

HAPPYINDEX® 
ATWORK



Manj kot 50 zaposlenih 500,00 € + DDV

50 do 200 zaposlenih 1.000,00 € + DDV

200 do 500 zaposlenih 2.000,00 € + DDV

Več kot 500 zaposlenih 3.000,00 € + DDV

Nadgradnja Izbranega delodajalca 1.000,00 € + DDV

SO VAŠI ZAPOSLENI 
SREČNI, ZADOVOLJNI IN MOTIVIRANI?

Pridobite podrobnejši vpogled v rezultate raziskave motivacije in 
zavzetosti vaših zaposlenih in jih primerjajte z rezultati ostalih 
sodelujočih podjetij ter splošnim povprečjem. Svoje rezultate 
predstavite potencialnim kandidatom na ustreznih komunikacijskih 
kanalih in se jim predstavite kot podjetje, v katerem so zaposleni 
srečni in motivirani.

POTEK 
RAZISKAVE

1. Ustvarimo vam profi l na platformi 
ChooseMyCompany.com, kjer pripravite vse 
potrebno za raziskavo (obvestila za vaše 
zaposlene, e-naslovi sodelujočih, tehnične 
nastavitve ...).

2. Zaposleni na svoj e-naslov prejmejo povabilo 
za izpolnjevanje vprašalnika, opomnik pred 
koncem raziskave in obvestilo o zaključku 
raziskave. Vprašalnik je sestavljen iz 18 
vprašanj/trditev, za izpolnjevanje pa bodo 
potrebovali približno 3 minute.* 

3. Svoje rezultate lahko spremljate
preko uporabniškega računa na platformi. 
Po končani raziskavi lahko svoje rezultate 
primerjate z ostalimi in na podlagi tega 
vzpostavite interne ukrepe za naprej in 
izboljšanje rezultatov. Rezultati raziskave bodo 
vidni na profi lu podjetja na MojeDelo.com 
in ChooseMyCompany.com. 

4. Vsa podjetja, ki zadostijo vsem trem pogojem, 
prejmejo certifi kat HappyIndexAtWork. 
Za promocijo podjetja in zunanjo komunikacijo 
boste lahko uporabljali tudi različne citate 
in statistike, ki jih lahko na svojih družbenih 
omrežjih objavite kar iz same platforme. 

Predstavitev in promocija podjetja

• Nadgradnja predstavitve podjetja na 
največjem slovenskem zaposlitvenem 
portalu MojeDelo.com. 

• Profi l podjetja na spletni strani 
ChooseMyCompany.com 

• 1 mailing na bazo registriranih 
uporabnikov MojeDelo.com 

• Podelitev nagrad (potekala bo v letu 
2021 za vsa podjetja, ki bodo prejela 
certifi kat HappyIndex AtWork) 

• Po prireditvi bomo objavili tudi 
uvrstitvene lestvice v različnih medijih 
in poskrbeli za promocijo nagrajencev.

*Sama izvedba raziskave je brezplačna, ker želimo v raziskavo vključiti čim več podjetij in tako zagotoviti dodatne informacije o delodajalcih za iskalce zaposlitve. Zato 
rezultate raziskave objavimo za vsako sodelujoče podjetje, ne glede na oceno. Če podjetje želi umik rezultatov, nam mora to sporočiti. Podjetje, ki letos v raziskavi sodeluje 
brezplačno in ne dovoli objave svojih rezultatov, naslednje leto ne bo imel možnosti izvedbe brezplačne izvedbe raziskave.
** Izvedba raziskave je možna samo v virtualni obliki. Če tisti zaposleni, ki bodo v raziskavi sodelovali, nimajo službenega e-naslova ali računalnika, je na voljo več možnosti: 
(1) pripravimo lahko tiskani plakat s posebno QR kodo s povezavo do vprašalnika, do katerega lahko zaposleni dostopajo prek pametnega telefona, (2) zagotovimo lahko 
nekaj tabličnih računalnikov, ki jih postavimo v prostore vašega podjetja, (3) pripravimo lahko unikatno povezavo in geslo, ki ju posredujete vašim zaposlenim, ti pa nato 
vprašalnik izpolnjejo prek svojih mobilnih telefonov oziroma na enem od računalnikov v vaših prostorih.

CENIK
Samo sodelovanje v raziskavi je 
brezplačno*, če pa želite podrobnejšo 
analizo podatkov in dostop do ostalih 
fukncionalnosti na sami platformi, je 
cena odvisna od velikosti podjetja. 
Certifi kat ni pogojen s plačilom raziskave. 

Certifi kat prejmejo vsa sodelujoča 
podjetja, ki zadostijo vsem trem 
kriterijem za pridobitev certifi kata:

1. Skupna ocena > 3,82/5
2. Delež sodelujočih zaposlenih > 50%
3. Priporočilo zaposlenih > 60%



KONTAKTIRAJTE NAS

+386 1 51 35 700

Styria digital marketplaces, d. o. o.  
Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana

podpora@mojedelo.com


