DO NOVIH KADROV IN REŠITEV S SY eNERGY HEKATONOM!
Že uporabljate moderne pristope pridobivanja kadrov? Rešujete poslovne
izzive in hkrati krepite svojo blagovno znamko? Spletni hekaton SYeNERGY
združuje privlačen način kadrovanja, krepitev blagovne znamke in reševanja
vaših poslovnih izzivov istočasno.

KAJ JE SYeNERGY HEKATON?

ČASOVNI OKVIR SYeNERGY HEKATONA

SYeNERGY HEKATON je spletni dogodek, na katerem udeleženci
rešujejo določen izziv podjetja na sodoben način v določenem
časovnem obdobju in na temu namenjeni spletni platformi.

Dejansko trajanje je odvisno od težavnosti zastavljenih izzivov in
dogovora s partnerji hekatona.

SYeNERGY HEKATON je partnerska
storitev TECES in portala MojeDelo.com.
Razvita je bila v podporo podjetjem pri
iskanju rešitev za svoje kadrovske in
strokovne izzive. Temelji na hekatonu
MojeDelo.com, vendar ima bolj izrazito
sinergijsko komponento, saj želimo
spodbuditi reševanje izzivov na področjih
delovanja TECES.

FAZA 1: Priprava vsebin hekatona

ČLANI TECES IN SRIP
PAMETNE STAVBE IN DOM
DO 20 % POPUSTA!
Višina popusta je odvisna od
statusaTrenutno
članstva
v TECES in
stanje:
SRIP Pametne stavbe in dom.

Večbarvne različice za dogodke:

Enobarvne različice za dogodke:

SYeNERGY HEKATON je namenjen:
Pridobitvi CV-jev udeležencev,
vpogled v njihov način
razmišljanja in dela.
Krepitvi blagovne znamke
vključenih podjetij.
Pridobitvi inovativnih
in kreativnih rešitev na
zastavljen izziv podjetja.

Pod imenom SYeNERGY v TECES skupaj s
partnerji izvajamo aktivnosti s ciljem ustvarjanja
sinergij, povezovanja in iskanja skupnih rešitev
med deležniki na področju zelenih tehnologij
in energetsko učinkovitih rešitev. SYeNERGY
predstavlja zloženko besed SYNERGY (sinergija)
in eNERGY (energija) kot skupno usmeritev
delovanja TECES.

1-2 TEDNA
Določitev tematike hekatona
Priprava poziva za določitev
izzivov podjetij

LEGENDA Aktivna vloga v aktivnostih:
partner, organizatorja (STYRIA, TECES)
1-3 TEDNE

1 TEDEN

Oglaševanje / Poziv / Preverjanje interesa pri
podjetjih (javno) z že prvimi izzivi

Definiran hekaton
(izzivi, partnerji,
pokrovitelji…)

Potrditev vseh izzivov / modelov izvedbe (A, B)

Poziv / Preverjanje interesa pri
članih (rezervacija izziva)

Določitev komisije za pregled rešitev
za vsak izziv posebej

Določitev prvih izzivov s člani
in modelov izvedbe (A, B)

Določitev strokovnega spremljevalca
za vsak izziv posebej
Priprava gradiva hekatona (MEDIA plan, CGP, ciljne skupine…)

FAZA 2: Izvedba hekatona

3-4 TEDNE

VSAJ 2 TEDNA

Objava hekatona z vsemi izzivi in
povabilom reševalcem

Kick-Off (uradni začetek,
predstavitev nalog, pogojev…)

Oglaševanje

Reševanje

Zbiranje prijav

Podpora in moderacija
reševanju posameznih izzivov
(strokovni moderatorji)

Določitev prvih izzivov s člani in
modelov izvedbe (A, B)

POST FAZA: Oglaševanje (1-2 tedna)

Zaključek reševanja izzivov
(STYRIA)

1- 2 TEDNA
Evalvacija rešitev
Zaključni dogodek,
razglasitev
nagrajencev
(STYRIA, TECES)

IZZIV VAŠEGA PODJETJA PREDSTAVLJA
OSNOVO SYeNERGY HEKATONA
SYeNERGY HEKATON je vsebinsko in ciljno usmerjen dogodek za reševanje izzivov na
določenem področju. Vsebuje lahko en (nujni pogoj) ali več izzivov. Posamični izziv
se lahko izvaja v dveh različnih oblikah (model A in model B), odvisno od interesa
partnerjev (npr. večja promocija, krog reševalcev, večji nagradni sklad itd.).

VIRTUALNI HEKATON
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OPOZORILO
Tema enega izziva ne sme biti konkurenčna drugemu izzivu
znotraj istega hekatona, da se ne prekriva ciljna skupina
reševalcev in posledično rezultati izzivov.

PRIPOROČILO
Več je izzivov hekatona, večja je promocija, krog reševalcev in
višina skupnega nagradnega sklada.

PARTNERJI HEKATONA

MODEL

PARTNERJI SYeNERGY HEKATONA

POKROVITELJI SYeNERGY HEKATONA

Podjetja, ki želijo izstopati iz povprečja in se želijo predstaviti kot delodajalci z
modernimi tehnikami in pristopi pri selekciji kadrov ter reševanju svojih izzivov.
Partner prevzame vse stroške izvedbe posameznega izziva in nagradnega sklada,
prejme vse rešitve in vse CV-je udeležencev ter je medijsko izjemno izpostavljen.
Partnerji so ključni nosilci hekatona in posameznega izziva.

Podjetja, ki želijo hekaton podpreti in s tem povečati njegovo in svojo prepoznavnost
s ciljem spoznavanja čim več sodelujočih reševalcev in potencialnih zaposlenih.
Pokrovitelj prejme CV-je udeležencev z določenim časovnim zamikom ter je
medijsko izpostavljen.

UGODNOSTI

OBVEZNOSTI

Določitev izziva skladno s potrebami.

Plačilo stroškov izziva.

Pravica do uporabe rešitev
zastavljenega izziva.

Zagotovitev nagradnega sklada.

CV-ji vseh sodelujočih posameznikov
skladno z GDPR-om
(po končanem hekatonu).
Možnost navezovanja stikov
s perspektivnimi sodelujočimi.

Zagotovitev vsebine izziva.

Predstavitev podjetja sodelujočim
(krepitev blagovne znamke delodajalca).
Medijska izpostavitev v okviru
promocije dogodka.
Vidna vloga na zaključnem dogodku.

NAGRADNI SKLAD

CENA
UDELEŽBE

CV-ji vseh sodelujočih posameznikov
skladno z GDPR-om
(14 dni po končanem hekatonu).

1.500,00 €

Zagotovitev članov žirije.

Možnost navezovanja stikov
s perspektivnimi sodelujočimi.

Zagotovitev strokovnjakov za sodelovanje
v procesu iskanja rešitev.

Navedba logotipov
v okviru promocije hekatona.
Možnost udeležbe
na zaključnem dogodku.

Podrobnejših vpogled v način
razmišljanja in postopek reševanja
posameznih reševalcev.
Možnost sodelovanja v samem
poteku hekatona.

UGODNOSTI

CENA UDELEŽBE
5.000,00 €
ali delež od 10.000,00 €
Odvisno od izbranega modela

brez DDV-ja

Vsaj 3.000,00 € ali delež + dohodnina (Odvisno od izbranega modela)

brez DDV-ja

PODROBEN PREGLED OBVEZNOSTI, PRAVIC IN UGODNOSTI

PARTNER

POKROVITELJ

NAGRADNI SKLAD ZA POSAMEZNI IZZIV
Zagotovitev nagradnega sklada za najboljše ideje (nagrada + dohodnina)

MODEL IZVEDBE IZZIVA
SYeNERGY HEKATONA

IZZIV
Določitev izziva, ki se ga želi nasloviti

MODEL A

Pravica do uporabe rešitev zastavljenega izziva

KOMU JE NAMENJENO

Zagotovitev članov komisije za ocenitev nalog (2 – 3 osebe)

Podjetje, ki želi samostojno in neodvisno od drugih
izpeljati izziv, prejeti vse rešitve in CV-je sodelujočih.
Partner tudi prevzame vse stroške izvedbe izziva in
nagradnega sklada.

Zagotovitev strokovnega moderatorja za podporo reševalcem
DOSTOP DO SODELUJOČIH
CV-ji vseh sodelujočih posameznikov skladno z GDPR-jem

*

PROMOCIJA IN KREPITEV BLAGOVNE ZNAMKE DELODAJALCA

5.000,00 €

10.000,00 €

**

NAGRADNI SKLAD (dodatno k ceni izziva)

vsaj 3.000,00 € + dohodnina

vsaj 3.000 € + dohodnina
KRITJE STROŠKOV IZZIVA IN NAGRADNEGA SKLADA

Predstavitev podjetja sodelujočim (krepitev blagovne znamke delodajalca)
Medijska izpostavitev v okviru promocije dogodka

Za podjetja, ki imajo skupni izziv in želijo prejeti vse
rešitve in CV-je sodelujočih. Vsi partnerji med seboj
enakovredno delijo stroške izziva ter nagradnega
sklada.

CENA IZZIVA

Podrobnejših vpogled v način razmišljanja in postopek reševanja posameznih reševalcev
za gradnjo baze potencialnih zaposlenih v prihodnosti
Navezovanje stikov s perspektivnimi sodelujočimi

MODEL B

Partner plača ceno izziva
in nagradnega sklada sam.

Vsi partnerji plačajo ceno izziva
in nagradnega sklada v enakovrednih deležih.

Navedba logotipov v okviru promocije dogodka
Predstavitev kot delodajalca, ki uporablja moderne tehnike in pristope
pri selekciji kadrov in reševanju svojih izzivov
SODELOVANJE PRI IZVEDBI HEKATONA
Možnost sodelovanja pri samem poteku hekatona
(s strokovnjaki, ki usmerjajo proces oblikovanja rešitev in izbor najboljše ideje)
Vsebinska in operativna podpora organizatorjev

Vsi zneski so brez vključenega DDV.

Cena zajema:
• Konceptualna zasnova v sodelovanju s partnerjem;
• Operativna izvedba na spletni platformi;
• Oglaševanje na vseh promocijskih kanalih MojeDelo.com, Teces in
ostalih relevantnih kanalih ciljne skupine;
• Sodelovanje strokovnjakov v žiriji pri izboru najboljših idej;
• Vsebinska podpora pri oblikovanju izziva in definiranju ciljev
projekta.

PODELITEV NAGRAD – ZAKLJUČNI DOGODEK
Predstavnik podjetja podeli nagrado zmagovalcu/em)
5 minutni nagovor na zaključnem dogodku
PR aktivnosti in komunikacija hekatona po zaključku dogodka

* po končanem hekatonu
** 14 dni po končanem hekatonu

PRIPOROČILO
Nagradni sklad je zelo pomemben faktor pri odzivnosti reševalcev,
zato je cilj zbrati čim večji znesek nagradnega sklada posameznega
izziva in s tem tudi skupnega nagradnega sklada.

ORGANIZATORJA IN PONUDNIKA VIRTUALNEGA HEKATONA SYeNERGY sta TECES in podjetje Styria digital marketplaces d. o. o.,
ki ima v lasti blagovno znamko MojeDelo.com in je hkrati tudi član partnerstev TECES in SRIP Pametne stavbe in dom.
TECES je inovacijski grozd zelenih tehnologij in energetsko
učinkovitih rešitev ter nosilec ključnih strateških razvojnih
partnerstev in projektov. Z več kot 20 letnimi izkušnjami
TECES ustvarja dodano vrednost in sinergije za svoje člane
na področjih podpore skupnemu razvoju in tehnološko
demonstracijskih projektov, strateških razvojnih partnerstev
med kupci in dobavitelji, usposabljanju in razvoju kadrov ter
iskanju alternativnih poti za internacionalizacijo slovenskih
partnerjev. TECES je nosilec treh ključnih razvojnih
partnerstev oz. grozdov; TECES - Energy Cluster (od 2007),
SRIP Pametne stavbe in dom (od 2017) ter SiEnE, Slovensko
partnerstvo za energijo in okolju na obrambnem področju
(od 2020).

Styria digital marketplaces d. o. o. je podjetje s področja
spletnega oglaševanja in promocije zaposlitvenih storitev
in ponudb kot tudi dogodkov in tematskih delavnic, ki
so usmerjene v večstopenjski razvoj kadrov na različnih
strokovnih področjih. Podjetje pod svojim okriljem združuje
dva večja slovenska spletna portala, MojeDelo.com in
bolha.com, kjer se prepletajo različne informacije in
storitvene ponudbe ter povpraševanje s področja trga
dela in kariernega razvoja. Podjetje že več kot 15 let skrbi
za neposreden stik med delodajalci in iskalci zaposlitve,
ponudnikom del omogoča učinkovit kanal za komuniciranje s
trgom dela, karierno usmerjenim iskalcem pa številna orodja
in storitve za karierni razvoj in iskanje zaposlitve.

KONTAKTIRAJTE NAS
VSEBINSKE INFORMACIJE:

TEHNIČNO IZVEDEBENE INFORMACIJE:

TECES
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