Rozwój regionalnego zespołu
marketingowego oparty na
projekcie społecznym
Case study

Sony jest globalnym
producentem produktów IT,
audio I wideo przeznaczonych
na rynek konsumencki i
profesjonalny.

Kontekst
Sony Europe szukało innowacyjnego
podejścia do zintegrowania nowego
europejskiego zespołu ds.
Marketingu.

Cel
Wspólnie z Sony stworzyliśmy
wydarzenie oparte na CSR - „Mission
Critical Marketing”. Cele integracyjne
nowego europejskiego zespołu ds.
Marketingu Sony zostały włączone w
project wspierający marketingowo
dużą organizację pozarządową Sight
Savers International.
Sight Savers International przywraca
wzrok, walczy z ślepotą i broni praw
niewidomych w krajach rozwijających
się. Od pewnego czasu Sight Savers
szukał marketingowego pomysłu („big
idea”), na wzmocnienie swojej pozycji w
mediach, opinii publicznej i wśród
innych kluczowych odbiorców, co
podniosłoby rozpoznawalność i
umożliwiłoby organizacji charytatywnej
lepsze zrozumienie jej przełomowej
pracy.

Rozwiązanie
Impact połączył obie organizacje w
Genewie i zlecił zespołowi Sony
dostarczenie nowej strategii
marketingowej dla Sight Savers
International.
„Moim zadaniem dla Impact było
stworzenie przedsięwzięcia, które
połączyło by członków europejskiego
zespołu marketingowego poprzez
wspólną pracę, pokazało, że ich
połączone umiejętności dają większe
możliwości znalezienia rozwiązań dla
strategicznych problemów. Praca nad
wyzwaniami organizacji pozarządowej
umożliwiła nam zaadresowanie
własnych wyzwań marketingu
strategicznego. Nasz zespół znalazł
także dodatkową motywację widząc
jak ich wiedza marketingowa realnie
pomogła Sight Savers. Impact pomógł
nam w dostrzeżeniu synergii pomiędzy
dwoma pozornie bardzo różnymi
organizacjami. ”
Louise Tunbridge
Senior Manager – People &
Organisational Development Sony
Europe

www.impactinternational.com

Rezultaty
Dzięki serii interaktywnych projektów
biznesowych Impact, zespół Sony
przeszedł potężne doświadczenie
rozwojowe, a organizacja Sight Savers
z powodzeniem wdrożyła 18miesięczny globalny plan
marketingowy we współpracy z Sony.
„Program Sony Europe and Sight
Savers International zaowocował
doskonałymi pomysłami na rozwój
naszej bazy darczyńców na poziomie
korporacyjnym, indywidualnym i
społecznym w Wielkiej Brytanii i za
granicą.
Impact odegrał kluczową rolę w
facylitowaniu praz stworzeniu
odpowiedniego rodzaju partnerstwa i
środowiska wysoce sprzyjającego
osiągnięciu rezultatów zarówno przez
Sony, jak i Sight Savers International”.
Sight Savers International

