Yıldızını Bul
Ödüllendir

BIGGSTARS
Global ölçekte
çalışan, takdir ve
ödüllendirme
platformu

Biggstars, çalışan takdir ve sosyal
ödüllendirme uygulamasında,
şirket çalışanları kurum
değerleri çerçevesinde tek bir
platform üzerinden birbirleriyle
sosyalleşebilir, çalışanlar tebrik,
teşekkür ve ödüllendirme
mekanizmasıyla daha iyi
motive olarak verimliliklerini
arttırabilirler.
Globalleşen dünyada farklı
kesimler, kültürler, dil ve
alışkanlıklardan gelen çalışanların
tek bir kurum kimliğine adapte
edilmesi bu platform ve sunmuş
olduğu bulut tabanlı raporlama
yazılımı sayesinde insan
kaynakları tarafından tek bir ana
merkezden yönetilebilir.
Biggstars çalışan takdir
ve sosyal ödüllendirme
uygulamasında tüm başarılı
çalışanlar arkadaşları
tarafından tebrik edilebilir,
yöneticileri tarafından
ödüllendirilir ve departman
bütçeleri çerçevesinde
Biggpuan kazanırlar.

Tüm Biggpuan’lar Biggstars
uygulamasına entegre olarak
çalışan Türkiye’nin en zengin
ürün, avantajlar ve deneyimler
sitesi Biggrewards üzerinde
harcanır. Aralarında bilgisayar,
elektronik, ev, mutfak gereçleri,
hediye çekleri, kişisel bakım,
sağlık, parfüm, kozmetik, seyahat,
deneyimler gibi çok farklı 30 ana
kategorinin yer aldığı sitemizde
850+ marka, 15.000+ ürün çeşidi
ile hizmet sunulur.

Dijital Takdir & Ödüllendirme Platformu

ESNEK YAN HAKLAR
Kurum Değerleri

Tebrik ve Teşekkür

• Çalışanların kariyer hedeflerini takdirlerle
teşvik edin.

• Çalışanların birbirini tebrik etmesini
teşvik edin.

• Takım çalışmasını ödüllendirin.

• Görünmeyen çalışanlarınızı fark edin.

• Kurum değerlerini online ortamda iletişime sokun.

• Başarılı çalışanları anında ödüllendirin.

Çalışanlara
seçme şansı verİn

• Global ölçekte kurum kültürü oluşturun.

Sosyal Etkileşim

Haberleşme

• Çalışanları iç sosyal ortamda etkileşime sokun.

• İç iletişimi arttırın.

• Yorumlarınızla motive edin.

• Kişisel gelişimine katkı sağlayın.

• Çalışanların özel günlerinde onları mutlu edin.

• Yönlendirme ve bilgilendirme yapın.

• Takdir alan başarılı çalışanları görünür hale
getirin.

• Kurum içi son gelişmelerden haberdar olun.
• Big data oluşturun, rapor çekin.

Hesaplama Modülü ve Esnek Ödüller
BIGGSTARS içinde çalışanlarınıza esnek yan hak bütçelerini görme ve kendilerine göre oluşturma imkanı verin.
Oluşan yan haklar BIGGREWARDS ödül puan sisteminde binlerce ürün, hediye çeki, seyahat ve deneyimlerde
PUAN + PARA olarak kullanılabilir.

ÖDÜLLENDİRME
(BIGGREWARDS)

Etkili
çalışma ortamı
oluşturun

Çalışanları BIGGPUAN ile ödeme yaparak
Türkiye’nin en zengin online hediye ve
avantajlar sitesi BIGGREWARDS’da ürün ve
hizmetlere erişebilir.
Hediye sitemizle ayrıcalıklar dünyanıza yepyeni bir
oluşumla sizleri buluşturuyoruz. Artık şirketiniz içinde
değerlendirilmelerden kazanacağınız puanlarla alışveriş
yapmaya hak kazanacaksınız. www.biggrewards.com sitesi
sizlerin puan ya da para ile yapacağınız ürün siparişleriniz için
hizmet sunar.
Biggrewards müşteri sadakat programında Türkiye’nin önde
gelen markaları beğenilerinize sunulmuştur. Sitedeki marka ve
ürünlerin devamlı olarak güncellendiğini unutmayınız.

KURUM KÜLTÜRÜ

RAPORLAR (BIG DATA)

Kurum ilkeleri çalışanların şirket
değerlerini anlayıp içselleştirdikleri ve
bunları hayata geçirdikleri için takdir
edildiklerinde bir kurumsal kültür
yaratmamızı sağlıyor.
Kurumunuzun temel değerlerini
özümseyerek görev yapan çalışanlar
normalden daha yüksek performans
göstererek verimliliğinizi arttıracaktır.

Çalışan takdir ve ödüllendirme platformu
üzerinde işlem gören tüm veriler raporlama
modülü üzerinden İK yetkililerinin
dikkatine sunulur. Tek bir noktadan çalışan
performanslarının takibi yapmak insan
kaynaklarının işini çok kolaylaştıracaktır. Bu
platform sayesinde bütün çalışanların davranış
modelleri çıkarılabilir, İK sorumluları yönetim
paneli üzerinden kişi, ekip ve şirket bazlı
raporlara kolayca erişebilir ve şirket içi topladığı
data sayesinde size özel infografik destekli
raporlar ve sonuçlar elde edebilirsiniz.

Çalışanlar içinde kurum ilkelerini
BIGGSTARS kullandıkça verimlilikleri ve
bağlılıkları artacaktır.
Kullanılan İlkeler;
• Amaç ve yön duygusu sağlar,
• Kurum kültürü oluşturur,
• Rekabet ve motivasyon için fayda
sağlar, verimliliği yükseltir.
• Takım ruhu ve bağlılığı artırır.
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