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Firemná kultúra 

 Kniha 
– Napadlo ich, že by bolo dobré urobiť brožúrku pre nových 

zamestnancov. 

– Každý zamestnanec mohol napísať, ako vidí on kultúru vo firme. 

– Zrodil sa tak nápad napísať knižku o kultúre v Zappose. 

– V knihe kultúra nejde o knihu, ale o kultúru. 

– Tvorili ju zamestnanci, ktorí odpovedali na otázku: Čo pre vás znamená 

firemná kultúra Zapposu? 

– Neskôr tam písali aj dodávatelia, partneri a zákazníci.  

– Dnes je kniha určená všetkým, ktorých zaujíma kultúra Zapposu. 

– Rozdávajú ju uchádzačom o prácu, dodávateľom a zákazníkom. 

– Dozvedeli sa tak aj zlé veci: rýchlosť zmien, komunikácia a to bolo 

impulzom pre zlepšenie.  
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Firemná kultúra 

 Kultúra 
– Kultúra je pre nich prioritou číslo 1. 

– Vydávajú mesačník pre zamestnancov: Otázky o všetkom. 

– Zamestnanci sa pýtajú a oni odpovedajú. 

– Širokej verejnosti ponúkajú exkurziu (1h) v ich hlavnom sídle v Las 

Vegas. 

– Otvárajú sa verejnosti. 

– Každý deň je iný a veselý. 

– Majú deň plešatých, kedy sa strihajú. 

– Robia pravidelné ankety, kde zisťujú úroveň kultúry. 

– Budujú brand založený na službách zákazníkom a najlepší zážitok 

z nakupovania. 

– Brand sa šíri cez blogy a twiter. 

– Najlepším prostriedkom na vybudovanie brandu je kultúra. 

– Vaša kultúra je váš brand. 
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Firemná kultúra 

 Budovanie kultúry 
– Prijímanie zamestnancov: 

• Majú dve sady pohovorov - technickú a či zapadne do kultúry. 

• Neprijímajú iba schopných, ale aj dobrých. 

– Školenia: 

• 4 týždne - história firmy, význam služieb pre zákazníkov, dlhodobá 

vízia spoločnosti, filozofia firemnej kultúry. 

• 2 týždne sedenie pri telefóne a prijímanie hovorov od zákazníkov.  

• Po 2 týždňoch, keď chce uchádzač odísť, dostane 2.000 dolárov. 

• Ponuka platí až do konca 4 týždňa školení. 

– Transparentnosť: 

• Keď prídu reportéri, môžu sa porozprávať s kým chcú. 

– Kultúra Zapposu je oficiálne zadefinovaná v 10 hodnotách. 
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Kultúra 

 

Jednotlivca predurčuje jeho povaha.  

Organizáciu predurčuje jej kultúra. 
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Kniha 

 Tony Hsieh 
– Štěstí doručeno 
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RNDr. Marta Krajčíová 

 

RNDr. Marta Krajčíová 
konzultantka Business Process Management 

e-mail: mail@krajciova.sk 

web: www.krajciova.sk 

blog: martakrajciova.blogspot.com 

blog: martaknihy.blogspot.com 

blog: martaznalosti.blogspot.com 

blog: martaseminare.blogspot.com 

blog: martasloboda.blogspot.com 

mobil: +421 911 556 331  

 

 

 

 

Ďakujem za pozornosť 
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