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PÁLYÁZÓ CÉG NEVE 

Adevinta Hungary (Jófogás | Használtautó.hu) 

 

ÖSSZEFOGLALÓ - OnePager 

Funcardok összefoglaló 
 

HÁTTÉR 

A Jófogás weboldalát működtető akkor még Schibsted Hungary székhelye 2016-ban 

egy 30 fős irodában volt. A cég növekedése és az ottani korlátozott lehetőségek miatt 

egy új, nagyobb irodába költözött a folyamatosan növekvő csapat. 

 

Az anno még új és egyben jelenlegi iroda kezdetben 500 négyzetméter volt, mely egy 

nagy váltásnak bizonyult az előző irodához képest. 2016 végére a létszámunk 50-re 

nőtt, majd 2017-ben a Használtautó.hu összeolvadásával 88-ra. Az új munkaterületen 

hatalmas terek álltak rendelkezésre régi és új kollégáknak egyaránt, így le kellett 

küzdenünk a térbeli és nem látható távolságokat is. Amellett, hogy egyre inkább 

középvállalati működés felé tartottunk, a céges kultúra a baráti kapcsolatokra 

rendezkedett be, és ehhez már akkor is ragaszkodtunk. 

 

A távolságok leküzdése és a családias légkör megőrzése miatt az akkori Marketing 

csapat ötletelése alapján születtek meg a FunCardok 2016-ban, azok a kártyák, 

melyek nélkül ma már létezni sem tudnánk, és nem is szeretnénk.  

 

CÉLOK ISMERTETÉSE 

A projekt céljai a következők voltak: 

Családias légkör megőrzése 

Fizikai és nem kézzel fogható távolságok leküzdése a munkatársak között 

Szociális kapcsolatok erősítése 

Az új kollégák gyorsabb integrálása, új kapcsolatok kialakítása 

Erős szervezeti kultúra támogatása 

Munkahelyi jóllét, jókedv megteremtése 

https://hrbest.hu/wp-content/uploads/2021/09/HRBEST-Adevinta-Hungary_o%CC%88sszefoglalo%CC%81.docx.docx-5c245752.pdf
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Egészségmegőrzés 

Munka-magánélet egyensúlyának megőrzése 

A már meglévő juttatási csomag kiegészítése 

2020-tól a kártyák konvertálása az online térbe 

Az első néhány évben számszerű célokat nem hoztunk létre, tesztjelleggel indult a 

projekt, majd mindenkinek a kedvence lett. Viszont a 2019-től már vizsgáljuk a 

felhasználást, és ennek megfelelően alakítjuk a következő évi paklit, 2020-tól a 

következő KPI-okat állítottuk fel: 

-az iroda átlagos létszámának 80%-a vegyen részt a fun-ban (vegye át a paklit, így 

jelzi a részvételét). 

-a résztvevő munkatársak 80%-a használja fel legalább a pakli 50%-át. 

-a csapatépítő kártyák felhasználása érje el a juttatási kártyák felhasználásának 

arányát  

 FOLYAMAT LEÍRÁSA 

A FunCard pakli 2016-ban meglepetés volt a kollégáknak. Az első évben a kártyák a 

szociális kapcsolatok erősítésére fókuszáltak, így kevesebb plusz incentive kártya 

került bele, viszont a másikat megviccelő kártyák túlsúlyba kerültek. 

2017-ben a Használtautó.hu-val való összeolvadás és a csapatok integrációja miatt 

egy visszafogottabb, kevésbé a másikat megviccelős pakli került ki a 

nagyközönségnek. Ebben az évben több a munka-magánéletet támogató kártya került 

be a juttatások közé. 

2018-ban és 2019-ben a már meglévő juttatási kártyákhoz visszahoztunk régebbi, a 

munkatársak megviccelésére szolgáló kártyákat is, hogy a juttatások mellett újra 

fellendüljön a jókedv és a kapcsolódás az irodában. 

Emellett ugyanebben az évben ügynökségi sales tevékenységünket beindítva az 

értékesítési csapatunk ötletet merített és hasonló elven működő HappyCard-okat 

küldött a partnereinknek, akik rettentő pozitívan fogadták ezt a kreatív és egyedi ötletet 

és gyakran váltották be a kártyákat. 

2020-ban és 2021-ben amellett, hogy plusz incentive-ket behoztunk, mint például a 

szülinapi szabadság, törekedtünk arra, hogy sok csapatépítő kártya legyen, most úgy 

gondoltuk, ezt az oldalt kell erősíteni. A vírushelyzet nem kedvezett a kártyák 

felhasználásának, sokat otthonról dolgoztunk, így integráltuk a home office-ban is 

felhasználható kártyákat az irodai környezetben használható kártyákkal, így születtek 

multifunkcionális kártyák. Ezekben az években nagyon erősen szerettük volna 

támogatni a munkatársak közötti kapcsolódást, az új kollégák megismerését, hiszen 
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nagyon sok új kolléga jött hozzánk, akik otthon kezdtek el dolgozni, így beavatkoztunk 

a jól működő rendszerbe, és függőségeket hoztunk létre a kártyák között, például a 

szülinapi szabi kártya csak akkor váltható be, ha már előtte egy Hello kártyát 

beváltásra került és a munkatárs megismerkedett egy olyan kollégával, akivel azelőtt 

még nem ismerték egymást ezzel támogatva a közösségépítést, a kultúránkat és a 

szociális kapcsolódásokat.  

EREDMÉNYEK 

A FunCard programban szinte minden munkavállaló részt vesz, így a részvételi arány 

évről évre meghaladja a 90%-ot, mellyel az első KPI-unk folyamatosan teljesül. Aki 

nem közvetlen felhasználó, ő ugyanúgy közvetetten részt vesz, hiszen a 

mindennapjainak része a jó hangulat, a vidámság a folyamatos nevetés. Illetve, az 

erre létrehozott belső kommunikációs Slack-csatornán folyamatosan záporoznak az 

üzenetek, beváltások, és az ezekről készült képek. Ezáltal nem csak azok a kollégák 

vonódnak be, akik aktívak, hanem azok is, akik olvassák. 

A 2. célunk, miszerint a résztvevő munkatársak 80%-a használja fel legalább a pakli 

50%-át szintén megvalósult, átlagosan a kártyapakli 68%-át használják fel, ami nagy 

öröm a kitalálók és a résztvevők számára is. 

Az utolsó célunk, mely arra irányult, hogy a kollégák ugyanolyan arányban használják 

fel a csapatépítésre ösztönző kártyákat, mint a juttatásokat tartalmazó kártyákat, 

sajnos 2020-ban nem valósult meg, átlagban 35 százalékponttal több olyan kártyát 

használtak fel, ami plusz juttatás a csapatépítő kártyákhoz képest. Számszerűen 

viszont a csapatépítő kártyák magasabb száma miatt 20%-kal több került beváltásra, 

mint a juttatási típusúakból. Emiatt állítottuk fel 2021-ben függőségeket a kártyák 

felhasználhatóságában, ezzel ösztönözve az előbb felsorolt célokat. 

A 2020-as további számokat tekintve 226 alkalommal volt olyan közösségépítő 

kártyafelhasználás, melyben több munkatárs vett részt, ezzel erősítve a szociális 

kapcsolatokat, valamint 188 alkalommal használtak munka-magánélet egyensúlyát 

növelő juttatási kártyákat. A FunCardok beváltására szolgáló és egyben közösségi 

csetcsatornába a Slacken havonta 35 üzenet érkezik a kollégáktól átlagosan, ezzel 

támogatva a belső kommunikációt és a kapcsolatok építését. 

Összegezve az eredményeket minden évben nagy sikerük van a kártyáknak a régi és 

az új dolgozók körében is, employer branding szempontból a bevonzást és a 

megtartást is támogatják.    

ÜZLETI HATÁS 

Elsőként az employer branding szempontokat említeném, bevonzó és megtartó 

hatása is van a FunCardoknak azáltal, hogy ennyire, egyediek, kreatívak, a kollégák 

is beleszólhatnak a juttatásokba, illetve azáltal, hogy ennyire szeretjük őket. 
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Vonzó hatása a recruiter partnereink visszajelzései által bizonyítható, miszerint a 

megkeresett potenciális jelöltek mindegyikének tetszik ez a kreatív lehetőség. 

Természetesen a legviccesebb, legkreatívabb megoldásokat megosztjuk a social 

médiában is erősítve a vonzó hatást. Megtartó hatása a napi szintű érdekes 

aktivitásokon keresztül látszódik, erősödnek a szociális kapcsolatok és a közösség, 

jobban megismerik egymást az új és a régi kollégák is, ezáltal nő a munkatársak 

elköteleződése. 

Közvetett üzleti hatásnak említeném a munkatársak fizikai és mentális 

egészségmegőrzését, amely nagyban hozzájárul a hatékonysághoz. Azáltal, hogy a 

kollégák kapcsolatba kerültek az egészségmegőrzés témájával, a sporttal és ebben 

támogatjuk is őket, csökken a betegséggel töltött napok száma. 

Előnyre tettünk szert a piacon, ugyanis a kártyák annyira egyediek, hogy szinte 

egyedülállóak a piacon, így USP-ként tekintünk rájuk. 

Összesítve az eredményességet a teljesített célok, KPI-ok és visszajelzések alapján 

nagyon sikeresnek tartjuk a FunCardokat, segítségükkel sikerül fenntartanunk a 

közösségi kapcsolatokat, erősíteni a szervezeti kultúrát, biztosítani a fizikai és 

mentális jóllétet úgy, hogy minden igényre figyelünk, és tudjuk konvertálni az online 

térbe is.  

INNOVÁCIÓ 

Úgy érezzük, hogy magáért beszél a FunCardok innovatív, kreatív és példaértékű 

jellege. 

Eleinte a kártyák organikusan működtek felülről nem irányítva, viszont az üzleti 

igények megkövetelték, hogy függőségeket hozzunk létre a kártyák között, hogy a 

munkatársak a vírushelyzet okozta elszigeteltség során/után kapcsolódjanak 

egymással, ismerkedjenek meg és ezáltal hatékonyabb legyen a munkavégzésük. 

Innovatív, mert hasonló kezdeményezésekről ugyan hallottunk már néhány cégnél, de 

ennyire központi szerepet talán csak nálunk tölt be, illetve nem terjedt el a piacon. 

Nagyon figyelünk arra, hogy igazodjanak a kártyák az adott év kihívásaihoz, és az 

erre adott megoldások egy részét képviseljék, ezzel támogatva a célokat. A pakli 

kreatív kívül belül, minden évben új dizájnt kap és minden évben a tartalom is az 

igények szerint változik. 

Nagyon fontos kiemelnünk, hogy a kártyákon szereplő juttatások költsége minimális, 

a ráfordított idővel kell számolnunk, tehát ár-érték arányban a legtöbbet érő, mégis 

néhány ezer forintos költségbe kerülő juttatásról van szó, így ezzel is bizonyítható, 

hogy az employer branding nem mindig pénz kérdése. Példaértéke ebben is rejlik 

amellett, hogy közösségünket, kultúránkat nem tudnánk a kártyák nélkül elképzelni, 

nem telik el nap úgy, hogy ne kerülne szóba akár egy aktuális kihívás teljesítésekor, 
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akár múltbeli vicces esemény kapcsán, de a próbaidőn lévő kollégák is várják a napot, 

mikor megkaphatják a jól megérdemelt paklit. 

Sokoldalúnak tartjuk, mert online és offline és felhasználhatóak, vannak multifunkciós 

kártyák, melyek mindkét térben alkalmazhatók. Nagyon gyorsan tudnak változni, 

alkalmazkodni az igényekhez, gyorsan “bevethetők” motiváló célzattal, sokszor egy-

egy nyereményjáték nyereményéül is szolgálnak, nem kisebb örömet okozva a 

nyertesnek, mintha valamilyen anyagi jellegű ajándékot kapott volna. Nem csak a 

marketing és HR osztály által használható, a Sales-en is kompatibilis és mindenkinek 

nagy örömet okoz. 

TANULSÁG 

Nehézséget okoz minden évben, hogy olyan kártyákat alkossunk, amik tényleg 

támogatják a céljainkat, kreatívak és a legtöbb ember számára népszerűek. Ez 

természetesen nem minden évben sikerül, így a népszerűtlen kártyákat szüneteltetjük. 

A kártyák rugalmas hozzáállást követelnek meg a vezetőség részéről, de a 

vicceskedés “áldozatává” vált kollégáktól is, hiszen nem sok irodában tudjuk 

elképzelni, hogy hollywoodi sztárnak beöltözve ülnek a munkatársak egy meetingen, 

vagy éppen zokni-szandiban vagy köntösben interjúztatnak egy-egy jelöltet. A hatás 

pozitív, a kollégák nyitottabbak lesznek. 

A tanulság, hogy az incentive és a közösségépítő kártyák közötti egyensúly 

megtartása érdekében feltételrendszert kell kialakítani. 

Az utókövetés kihívást jelent, hiszen eleinte nem konkrét KPI-ok mentén indítottuk a 

kártyákat, egyszerű célokat fogalmaztunk meg, és nem történt utókövetés. A cégnél 

lévő adatalapú döntéshozatal miatt 2 éve kezdtük el így vizsgálni a FunCardok 

alakulását.  

FENNTARTHATÓSÁG 

A FunCardok fenntarthatósága magáért beszél, mindenki imádja, az Adevinta 

Hungary szervezeti kultúrájának eleme, mindennapjaink része, nem tudjuk elképzelni, 

hogy ne legyen a jövőben, ezért fenn fogjuk tartani. Kicsinek tűnnek (fizikailag sem túl 

nagyok), de hatalmas űrt hagynának maguk után, így létfontosságuk nem kérdéses. 

 

Könnyen fenntarthatóak, mert anyagi ráfordításuk igen kevés, motiválják a 

munkatársakat, és a megalkotókat is, támogatják a közösségi életet, könnyen 

adaptálhatóak online és offline térbe is, szinte bármelyik osztály ötletet tud meríteni 

belőlük, könnyen tudja motiválni a munkatársakat, minden évben meg tud újulni a pakli 

ezáltal támogatva az aktuális célt vagy megoldandó helyzetet, bevonja az embereket 

az ötletelésbe, megvalósításba, felhasználásba is. A munkatársak mellett a különböző 

partnerek is imádják, értékelik és használják is a kártyákat. 

 



 

6 

Néhány kártyát kiemelnék: 

Hello kártya: együtt kell ebédelni valakivel, akivel még nem beszéltünk. 

Rövidnap: 3 órával hamarabb elmehetsz. 

Ikrek: valakivel összeöltözve egész nap együtt kell dolgozni. 

Kera kártya: ünneplőben frizurával, fiúknak öltönyben kell dolgozni. 

Jó reggelt kártya: 2 órával később gyere be dolgozni. 

Happy Day: A szülinapodra kapsz egy szabadnapot. 

Zokni-Szandi: ha megkapod, másnap zokni-szandiban kell dolgozni. 

Reggeli: 3 munkatársasal együtt kell reggelizni. 

Fotókihívás: Aki megkapja, 3 gyerekkori fotót kell a Slackre feltöltenie. 

Trenya: tréningruhában kell dolgozni. 

...a többi kártya a képeken megtalálható. 

 

Végül azt említeném, hogy a FunCardokat nem lehet megunni, így amíg a cég fennáll, 

FunCardok lesznek és általuk jókedv és élet szökik a szürke hétköznapokba.   

 

KÖZREMŰKÖDŐ KOLLÉGÁK 

Várnagy Adrienn 

Boros Rita 

Mindenkori Marketing és HR csapat, Grafika, és minden résztvevő Adevinta 

munkatárs 

 

KÉPEK 
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VIDEÓK 

https://drive.google.com/file/d/1fjNpXgSNh5ELDST_Y4aYdghuioXVIfua/vie

w?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1fjNpXgSNh5ELDST_Y4aYdghuioXVIfua/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fjNpXgSNh5ELDST_Y4aYdghuioXVIfua/view?usp=sharing



