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Мисията възможна 
  
Интранет страницата на Е.ОН България е най-актуалният комуникационен инструмент, 
който компанията въвежда, за да интензифицира отношенията със служителите си и 
да подържа пълна информираност за всички промени и новости в Е.ОΝ. Тя е 
единствената двуезична (бълг. и англ. език) в рамките на международния концерн като 
предоставя възможност на всички служители в повече от 30 страни да се информират 
за случващото се в Е.ОН България и при желание да участват в съвместни 
инициативи. Проектът стартира през април 2007 г. и продължава да съществува като 
основен вътрешно-фирмен комуникационен канал, който се развива в посока на 
улесняването на служителите при използването на страницата, както и въвеждането 
на новости, възникнали в корпоративните правила на Е.ОN. 
 
Цели на проекта 
 
Чрез Интранет страницата, Е.ОН България цели: 

 Подържане на постоянна връзка със служителите и предаване на актуална 
информация за новостите в компанията на местно и световно ниво 

 Създаване на канал за обратна връзка, чрез провеждане на анкети и публикуване 
на писма до служители 

 Лесен достъп до информацията относно вътрешните политики на компанията, 
работни инструкции и формуляри 

 Представяне на Е.ОН България като важна административна част от концерна 
Е.ОΝ, а нейните служители – като равностойни  членове на световното семейство 
Е.OΝ 

 Представяне на актуални възможности за развитие в рамките на концерна с 
популяризирането на образователни програми и обучения на E.ON Academy и 
онлайн базирани обучения 

 
 
 
 



                         

 

 

В името на диалога 
 
Интранет страницата на Е.ОН позволява информиране на служителите в реално 
време за значими процеси и новости в компанията. Включена е актуална информация 
за вътрешнофирмените правила, както и информация и съвети за актуални теми, като 
например енергийната ефективност. Забавната част на страницата съдържа блог 
платформата на концерна, както и игра за служителите за прогнозиране на 
резултатите от Шампионската лига по футбол. 
 
На страницата се качват редовно и други форми на комуникация със служителите като 
вестник и информационен бюлетин за служителите, вътрешни търгове и др. В 
специално обособени рубрики служителите могат да получат информация за 
ефективно работещи процеси като организационно ръководство, бизнес процеси, 
работни инструкции, вътрешни политики на компанията.  
 
Допълнителните теми, представени в подстраниците на Интранета са подбрани 
спрямо общите интереси на служителите на Е.ОΝ. Получената обратна връзка се 
анализира внимателно и се взима предвид при обмислянето и реализирането на нови 
инициативи. Екипите от различните дирекции на компанията, пряко ангажирани с 
доставянето на информация за страницата, правят редовни срещи с цел запазване на 
високото ниво на услугата.   
 
Резултати от проекта 
 
Служителите на Е.ОН България ползват активно Интранет страницата на компанията и 
предоставената чрез нея информация. Връзката на компанията и служителите в 
България с колегите им от други държави се подсилва, а самата страница играе роля 
на мост между отделните компании и дирекции в страната и чужбина. Интересът на 
компанията към служителите й се доказва и чрез нетрадиционните форми на 
комуникация като организирането на онлайн игри и анкети, а анализирането на 
обратна връзка става все по-лесно и бързо, чрез използването на съвременните 
технологии.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 

 

 
Заглавна страница  

 
 

 
 
 
 

Една от вътрешните страници 
 

 


