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«Όλοι αξίζει να φεύγουν από τη δουλειά τους όσο 

ασφαλείς φτάνουν» 

«Δεν πρέπει να φοβάστε ότι στην εργασία θα 

κινδυνεύσετε»

Σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε: στην αλλαγή των συνηθειών ασφάλειας 

Δήλωση εμπιστευτικότητας:
Η παρουσίαση είναι εμπιστευτική και δεν πρέπει να αντιγραφεί ή να διανεμηθεί χωρίς εξουσιοδότηση. 
Οι πληροφορίες προορίζονται για χρήση μόνο από τα αναφερόμενα άτομα.
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Έργα για την αύξηση της κουλτούρας ασφάλειας των εργαζομένων
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Επικεντρωνόμαστε σε έργα που 

αλλάζουν τον τρόπο με τον 

οποίο εργάζονται και 

επικοινωνούν οι άνθρωποι

Η βασική αρχή πίσω από τη 
μεθοδολογία της Icon Platforms είναι να 
δίνει κίνητρα στους εργαζόμενους στην 
εργασία τους και στην οργανωμένη 
μάθηση, μέσω της παροχής 
επιτευγμάτων, ανταμοιβών και  
ανταγωνισμού

Η κορυφαία προτεραιότητα είναι να 

κάνουμε κάτι στο οποίο όλοι, συνδικάτα 

και στελέχη, συμφωνούν  ως σημαντικό

Για να μετατρέψετε ένα από τα 
δυνητικά επικίνδυνα περιβάλλοντα 
εργασίας σε προπύργιο ασφάλειας, 
πρέπει να αλλάξετε την συνήθεια 
ασφαλείας των εργαζομένων

Σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε: 

στην αλλαγή των συνηθειών ασφάλειας 
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Αποτελεσματική συμμετοχή και παρακίνηση εργαζομένων
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Αυξήστε την 
κουλτούρα 
προσωπικής 
ασφάλειας

Αυξήστε τη 
διαδραστική 
επικοινωνία 
μεταξύ των 

εργαζομένων

Χρησιμοποιήστ
ε καινοτόμα, 

ψηφιακά μέσα 
εκπαίδευσης

Αλλάξτε την 
εκπαίδευση του 

προσωπικού 
παραγωγής 
διανομής

αποθήκευσης
συντήρησης  

Οι στόχοι του έργου
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Ψηφιακές εκστρατείες δημιουργίας εμπιστοσύνης
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οι εργαζόμενοι
εκπαιδεύονται

Δείτε ψηφιακές 
εκπαιδεύσεις, μάθετε 
για νέους κανόνες 

ασφαλείας, διαβάστε 
άρθρα, συμπληρώστε 

κουίζ και έρευνες, 
παίξτε και μάθετε

Χρησιμοποιώντας την ψηφιακή μεθοδολογία της Icon Platforms

οι εργαζόμενοι 
επικοινωνούν

Δώστε και λάβετε σχόλια από και 
προς την εταιρεία και τους 
συναδέλφους, αναφέρετε 
προβλήματα, δημοσιεύστε 
δραστηριότητες που σας 

ενδιαφέρουν, συναγωνιστείτε

οι εργαζόμενοι 
επιτυγχάνουν

Μέσω αυτών των ενεργειών, 
οι χρήστες βελτιώνουν τη 

θέση τους, χτίζουν και 
συμμετέχουν σε μια 

κοινότητα, αλληλεπιδρούν

οι εργαζόμενοι
δημιουργούν κοινότητα

Γνωρίστε και συνδεθείτε με 
τους συναδέλφους, 
καθοδηγείστε τους, 

διηγηθείτε εμπειρίες και 
συμβάντα
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Τα εργαλεία της Icon Platforms
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Νευρο-οικονομία

η γνωστική νευροεπιστήμη 
της ανθρώπινης και 

κοινωνικής συμπεριφοράς

TALOS Loyalty 
Software Platform

η ιδιόκτητη, καινοτόμος 
τεχνολογία, με λειτουργίες 

μηχανικής μάθησης και 
προσωποποίησης

Τεχνικές αφήγησης 

ιστοριών 
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Make loyalty more emotional
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icon platforms

τηλ.: 212 212 3970 – info@iconplatforms.com

http://www.iconplatforms.com/

