
Szanujemy Ciebie.
Kampania dla pracodawców(-czyń) 



Wykorzystaj potencjał kampanii „Szanuj siebie”, 
która zdobyła serca internautów(-ek) 💙

Szanujemy Ciebie.

➔ Ponad 400 wzmianek o kampanii

➔ Ponad 960 tys. odsłon strony

➔ Ponad 51 mln zasięgu medialnego

➔ Ponad 11 tys. podpisów pod listem 
otwartym w temacie jawnych 
wynagrodzeń w ofertach pracy

Dane dotyczą okresu: 1.09.2022-24.10.2022



szanujsiebie.com/pracodawcy

Podstrona o transparentnych 
pracodawcach(-czyniach):

➔ dla kandydatów(-ek) - by poznali(-ły), 
kto już działa w ramach transparentnej 
rekrutacji

➔ dla pracodawców(-czyń), by poznali(-ły) 
najlepsze praktyki  na rynku i wsparli(-ły)
tę misję

Nowy etap kampanii

Planowane uruchomienie: początek listopada 2022

http://szanujsiebie.com/pracodawcy


CLASSIFIEDCLASSIFIED

PR - Pisali i mówili o nas

Bankier.pl, Wprost, Gazeta Wyborcza, 
Gazeta Wrocławska, Super Express, 
Business Insider, Forbes, Antyweb

i wiele innych.

Odwiedziny strony

Statystyki „Szanuj siebie.”

szanujsiebie.com
Od 1.09.2022 r.

➔ 965 886 odsłon

➔ 156 545 użytkowników

Aktywność w social mediach
Obserwujący

LinkedIn

Facebook

Instagram

TikTok

> 37k

> 69,5k

> 7,2k

> 1,7k

#szanujsiebie

Dane z 17.10.2022 r.

85 publikacji w ogólnopolskich mediach

Zasięg medialny:

51 330 806

1 129 321

Dotarcie medialne:

Aktywność w social mediach
Obserwujący Przyrost

LinkedIn

Facebook

Instagram

TikTok

> 37k

> 69,5k

> 7,2k

> 1,7k

+3603

+1140

+876

+582

+9,5%

+1,6%

+12%

+33,8%

#szanujsiebie +400 wzmianek

Dane z 17.10.2022 r. Porównanie z danymi 12.09.2022 r.

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-chca-jawnych-wynagrodzen-w-ofertach-pracy-Ruszyla-kampania-Szanuj-siebie-8410058.html
http://www.wprost.pl/firmy-i-rynki/10873879/szanuj-siebie-czyli-rewolucja-na-rynku-pracy-polacy-chca-kluczowej-zmiany-w-ofertach.html
http://wyborcza.biz/biznes/7,159911,29018806,ogloszenia-o-prace-musza-miec-widelki-a-nie-scieme-malzenstwo.html
http://gazetawroclawska.pl/jawnosc-wynagrodzen-tego-oczekuja-polscy-pracownicy-nie-powinno-to-byc-zaskoczeniem-w-czasach-gdy-kryzys-puka-nam-do-bram/ar/c3-16904649
http://superbiz.se.pl/wiadomosci/jawnosc-wynagrodzen-dowiesz-sie-ile-zarabia-twoj-sasiad-polacy-juz-zdecydowali-aa-7916-y89p-T1HK.html
http://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/kazdy-chce-wiedziec-ile-moze-zarobic-wyslemy-list-otwarty-do-komisji-europejskiej/15e5g28
https://www.forbes.pl/opinie/szanuj-siebie-ale-takze-innych-nietransparentne-rekrutacje-odchodza-do-lamusa/w7l46vw
http://antyweb.pl/oferty-pracy-jawnosc-wynagrodzen


W ramach wsparcia oferujemy:

➔ Logo Klienta w sekcji Partnerzy na landingu kampanii
dla Pracodawców (szanujsiebie.com/pracodawcy)

➔ grafiki z logotypem firmy, wybrane postulaty kampanii 
personalizowane pod firmę do użycia w kanałach Klienta

Partnerstwo akcji
Oficjalne wsparcie kampanii przez Klienta.



Zestaw grafik* do postów, 
newsletterów i artykułów

w kanałach Partnera
z dedykowanym hasłem 

kampanii dla marki 
Partnera

* Realizacja kreacji po stronie NFJ, z postulatami spersonalizowanymi i uzgodnionymi z Partnerem oraz z uwzględnieniem brandingu Partnera.
   NFJ zastrzega sobie prawo do decydującego głosu w zakresie użycia materiałów zgodnie z key visualem kampanii.

Wzmianka o Partnerze 
w 3 różnych 

newsletterach do 
kandydatów(-ek) 

z branży IT 

Wysyłka x3
do ponad 50k

subskrybentów

Artykuł
sponsorowany
>32k UU / msc

Przestrzeń na 
komentarz w artykule 
zbiorczym Partnerów 

na blogu No Fluff Jobs 
w tematyce kampanii

Post z logo Partnera
Fb >73k & Lin >39k

obserwujących

Oznaczenie Partnera
w zbiorczym poście w obu 

kanałach z wybranym 
postulatem lub cytatem 

kampanii Szanujemy 
Ciebie

Dołącz do kampanii OFERTA
SPECJALNA

W ramach uczestnictwa w kampanii, gwarantujemy wsparcie employer brandingowe:

Pack ONLINE

8 000 zł 
netto



➔ Odcinki około 25-30 minut.
➔ Merytoryczna rozmowa na temat jednego

z głównych tematów kampanii: 

1. jawność wynagrodzeń, 
2. brak dyskryminacji z powodu wieku, 
3. przeciwdziałanie gender pay gap, 
4. dawanie feedbacku po rozmowie rekrutacyjnej, 
5. szanowanie prywatności i zadawanie tylko 

stosownych pytań na rozmowie, 
6. prawo, czyli co wolno na rozmowie, a czego nie,
7. po rozmowie, czyli jak obchodzić się z danymi 

osób kandydujących.

➔ Podcast w formie wywiadu
z przedstawicielem Klienta, 
prowadzony przez specjalistów(-stki)  
z zakresu EB i HR.

➔ Lokowanie logo Partnera i ofert pracy 
w ramach podcastu, w materiałach 
promujących.

➔ Płatne wsparcie promocji podcastu.

Udział w podcaście OPCJA
LIMITOWANA

Jeden z 7 odcinków podcastu 
audio wspierającego akcję

7 000 zł 
netto



Kontakt
szanuj@nofluffjobs.com


