
Ryska Postens Dagen efter-bemanning
Ryska Posten Bemanning utförde en bemanningskupp på gårdagens Guldäggsgala. När vinnarna annonserades fick de ett
grattis-sms med ett erbjudande om att en begåvad Berghs-student kunde komma in och täcka upp på kontoret för en dag.

När vinnarna ropades upp fick de i samma stund ett sms där Ryska Posten Bemanning erbjöd ersättare, en pigg och fräsch arbetsgrupp som
kunde vara på plats morgonen efter galan och täcka upp för vinnarna.

"En slags blixtbemanning i realtid", säger Linnéa Bertlid Kampanjansvarig på Ryska Posten Bemanning. "Vi har länge arbetat med
reklambyråer och tjänsten bygger på en insikt som stirrat på oss: byråer tenderar att bli otroligt glada när de vinner guldägg. Men
arbetsdagen efter galan kan bromsa firandet och det är himla synd, eftersom det inte är varje dag man vinner guld. Men med vår hjälp så
hoppades vi att vinnarna kunde ge sitt nya ägg den fest det förtjänar".

Dagen efter-bemanningen är ett samarbete med studenter från Berghs. I bemanningspoolen befann sig ett 20-tal engagerade studenter som
gärna ville ta chansen att täcka upp för guldäggsvinnarna.

"Det var en del fixande med mobilnummer till alla nominerade arbetsgrupper och att snabbt få ut sms:en till vinnarna. Ett sms till fel
arbetsgrupp hade varit mycket pinsamt", säger Linnéa. "Men det fungerade och flera byråer nappade på erbjudandet. Den sista bokningen
kom vid två-tiden i natt."

Josefine Richards, Creative Director på INGO, var en av dem som bokade tjänsten och hälsar att "Här ligger jag och softar i sängen medan
min stand-in från Berghs kämpar på byrån. Ett fantastiskt roligt och smart drag!".

''Vi tyckte att det var en grym möjlighet att få hänga med gänget på Saatchi & Saatchi och höra snacket efter gårdagen. Vi är redan igång med
roliga uppgifter och planerar att hänga här tills de kastar ut oss", säger Clara Uddman & Petter Swanberg, Art Director-studenter på Berghs.

''Ryska Posten Bemanning fortsätter fascinera med sin produktutveckling. Det här konceptet är en win-win för alla inblandade. Som student
blir det ett tillfälle att visa att man är driven och ambitiös även dagar då natten varit en lång fest för de flesta. Och för byråerna att få en extra
energikick och ny inspiration en trött dag" säger Meri Kristen som studerar till Art Director på Berghs.

''Briljant idé! Vi har regelbundet Berghs-studenter på Saatchi & Saatchi så det kändes självklart att tacka ja. En eloge till min stand-in Petter
som var på plats 45 minuter innan mig i morse’’, säger Charlotta Tibblin, projektledare på Saatchi & Saatchi.

"Nu ska vi utvärdera tjänsten, men intresset från byråerna och studenternas engagemang talar för en fortsättning av Dagen efter-bemanning.
Vår analys säger att reklambyråernas behov av att fira sina guldägg är konstant, vilket också talar för en fortsättning av tjänsten", säger
Linnéa.



Ansvarig: Linnéa Bertlid, linnea@ryskaposten.se eller 073 443 67 61 för mer information.

Känner ni någon som kan rycka ut och ta hand om er reception och göra det med det där naturliga, genuina leendet på läpparna
hela dagen? Känner ni någon vars ögon tindrar när fakturor ska attesteras? Eller känner ni någon som kan ansvara för er back
office i ett halvår, eller som på nolltid täcker upp när dagisbacillerna knockar ut småbarnsföräldrarna i receptionen? Vi känner
dem, de är med i vår bemanningsgrupp. Och nu kan ni anlita dem!


