C A S E S T U DY

Tremend oferă angajaților acces la programe
moderne axate pe sănătate emoțională și
creștere a productivității împreuna cu 

Rețeaua de clinici Oana Nicolau.
Cu soluțiile oferite de Rețeaua de clinici Oana Nicolau, Tremend
a reușit sa pună la dispoziția angajaților toate instrumentele de
care au nevoie pentru a-și atinge adevăratul potențial și le-a
demonstrat acestora ca pune în prim plan sanatatea lor
emoționale atat în viața personală cât și la locul de munca.

CONTEXT: Cu o experiență de 15 ani în dezvoltarea de soluții software, Tremend
a realizat peste 300 de proiecte pentru clienți din 15 țări și 3 continente. Soluțiile
dezvoltate au peste 60 de milioane de utilizatori și deservesc companii de top din
banking, finance, telecom, automotive, servicii profesionale și servicii medicale.
NEVOIE: Odată cu creșterea procentului de angajați care lucrează remote, au
început sa apară provocări la nivel de cultura organizationala. Angajații simțeau
nevoia unei soluții care să îi ajute sa depaseasca sentimentul de singurătate și
burnout-ul asociat cu ritmul alert de lucru, însă nu reușeau sa gasesca o varianta în
care sa aibă încredere.
SOLUȚIE: Implementarea unui ecosistem al sănătății emoționale care a generat o
creștere a productivității cu 43% și un ROI de 118% în doar 3 luni de la
implementare (calcul detaliat la pag 6)
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CONTEXT

Tremend a trecut deja de câțiva ani buni de momentul în care ar putea
fi considerat un star tup. De altfel, atunci când a fost lansată firma nici
nu aveam conceptul de star tup împământenit și în vocabularul nostru
autohton. Acum a ajuns la ”adolescență” dar reușește să se miște pe
piața de tehnologie cu aceeași agilitate ca a firmelor nou înființate.
Pentru că, în IT, inovația face par te din cotidian.


Acest spirit al inovatiei influențează puternic cultura organizationala a companiei,
aspect care se reflectă inclusiv în beneficiile pe care le oferă angajaților. Compania
a investi în well being ul angajatilor sai, oferindu-le acestora un program de
beneficii inovativ și personalizat, care acoperă de la intalniri 1to1 cu fiecare angajat
pentru a-l ajuta sa gestioneze provocarile profesionale, pana la abonamente
medicale și inițiative în zona de sănătate emoțională.

“Tremend: De 15 ani sunt apostolii digitalizării firmelor”. 



Aceasta titulatura a fost recunoscută și de “Deloitte
Technology Fast 50 Central Europe” top în care au fost
incluși deja în ultimii 2 ani. Aceste rezultate s-au datorat și
faptului ca au reușit să găsească metode inovative de a

20%

atrage și a reține cei mai buni angajați. Cu o estimare de 20%
din angajați care se confruntă cu provocări în zona de
sanatate emoționale în fiecare an, acest aspect a devenit
rapid una dintre principalele priorități ale Tremend.
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NEVOIE

Accesul la servicii de sănătate emoțională a fost o adevărată provocare
pentru companiile din mediul de business românesc, inclusiv pentru
Tremend. Angajatii simteau nevoia unei solutii pe termene lung, prin
care sa simta ca fac un pas înainte și încep sa lucreze la ei structurat și
cu un plan de acțiune clar.
Astfel, Tremend a înțeles faptul că strategiile tradiționale de EAP nu mai
sunt suficiente și ca nevoile angajatilor sai sunt mult prea diverse și
complexe pentru a le mai putea rezolva prin instrumentele clasice 



Avand zona de recrutare, retentie, cultura și well-being ca principale
obiective, Tremend și-a propus sa dea o mână de ajutor angajatilor sai și să
le ofere acces la un întreg ecosistem menit sa ii aduca cu un pas mai
aproape catre adevaratul lor potential.
Dificultăți întâmpinate de angajați:
44% dintre angajați se confrunta periodic cu stresul
De 2,6 ori mai dispuși sa paraseasca locul de muncă actual
50% nu vor discuta cu managerii sau colegii despre problemele lor
Consecințele rezultate din cauza stresului:
De 5 ori mai multe zile libere
De 5 ori mai probabil sa devina ineficienti
De 4 ori mai mari costurile medicale

Datele prezentate mai sus sunt extrase din studiul publicat de OMS in 2019.
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SOLUȚIE

Cultura emoțională a unei companii este un factor crucial în nivelul de
productivitate a angajaților și în rezultatele pe care aceștia le pot aduce
în cadrul echipelor din care fac parte.
Însă, ne-am dat seama că pentru a crea o fundație stabilă în vederea
dezvoltării unei culturi puternice și de lungă durata în cadrul
companiei este nevoie de o abordare mai complexă, care presupune
dezvoltarea unui journey pentru fiecare angajat, bazat pe dorințele și
nevoile lui, care sa fie aliniat cu valorile și obiectivele companiei.
Astfel, am dezvoltat un ecosistem emoțional care are următoarele componente:
Accesul la ședințe de consiliere personală și psihoterapie pentru angajați 

Webinarii aliniate cu valorile și contextul companiei
Strategii de engagement și comunicare în randul angajatilor
Tool-uri de tracking și data based decision making pentru cultura emoțională
Un flow de accesare user friendly și disponibil 24/7 pentru angajați
Abordări moderne și tehnologizate în procesul terapeutic
Consultanta cu echipa de HR pentru optimizarea și automatizarea ecosistemului creat
De asemenea, am dedicat un consultant din cadrul echipei noastre
care a creionat împreuna cu ei ecosistemul ideal, în funcție de context.
valorile companiei, profilul angajatilor și cel mai important, al
obiectivelor pe termen lung pe care aceștia le au.
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R E Z U LTAT E

La finalul primelor 3 luni de contract, am desfășurat un studiu la care
au participat angajații Tremend care deja au început un proces
terapeutic în cadrul colaborării noastre. La acest studiu am avut 17
respondenți care au completat un survey cu 3 întrebări, iar 6 dintre
aceștia s-au oferit să aibă și o scurta discutie telefonica în care am
adunat feedback cu privire la acest proiect și a modului în care procesul
terapeutic prin care trec, le impacteaza viața de zi cu zi.

Mentionam ca la acest survey au participat angajații care trecuresa deja de
pragul de 4 ședințe. Acest prag, din experienta noastra, am observat ca
este punctul din care procesul psihoterapeutic începe să aducă primele
rezultate, lucru care s-a reconfirmat în urmat acestui studiu.


Rezultatele obținute au fost următoarele:

46%

Cu cât simți că procesul terapeutic
prin care treci a îmbunătățit nivelul
productivității tale?
Cel mai mic scor: 10%

58%

Cu cât simți că procesul terapeutic
prin care treci a îmbunătățit
calitatea conversațiilor tale?
Cel mai mic scor: 10%

59%

Cu cât simți că procesul terapeutic
prin care treci te-a ajutat să
gestionezi mai bine stresul ?
Cel mai mic scor: 10%
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Beneficii intangibile
Din interviurile calitative cu angajații 

au reieșit următparele:
Au apreciat foarte mult acest beneficiu.
Au început deja sa simtă rezultatele procesului
terapeutic.
Majoritatea se aflau în punctul în care deja își
doreau să acceseze acest tip de servicii, iar
colaboarea noastră ,,A venit la fix”.
Simt că în sfârșit au o abordare structurată asupra
dezvoltării lor personale și rezolvării problemelor
cu care se confruntă.
Majoritatea au menționat că un principal beneficiu
este acela că acum știu cum să dezvolte relații de
colaborare sănătoase cu colegii prin intermediul
unei comunicări eficiente și asertive.
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Impactul terapiei în sănătatea emoțională a angajatilor (ROI)
Am pornit calculul de la cea mai mica rata de creștere a productivității care a
reiesit din studiul descris mai sus, cea de 10% pe care am convertit-o în ore de
lucru pe luna. Am presupus un salariu mediu de 2500 euro brut și ne-am raportat
la cele 3 luni de colaborare.
2500 euro x 10% = 250 euro aduși în plus de fiecare angajat, lunar

250 euro x număr angajați aflați în procesul terapeutic = Income generat
ROI → (Income generat investment) / investment= 118%

Feedback-ul companiei
"Liderii joacă un rol foarte important în productivitatea echipei lor. Aceștia
trebuie sa îi ajute sa combata stresul, fiind empatici și intelegatori, trebuie sa
le ofere timp pentru relaxare și un program flexibil. 



Echipa noastra este principala prioritate si tocmai de aceea, am lansat un
program de wellbeing, împreuna cu Rețeaua de clinici Oana Nicolau, cu
scopul de a reduce rata de burnout în randul angajatilor și de a le oferi toate
instrumentele de care au nevoie pentru a avea grija de sanatatea lor
emoționale. 



Fie ca este vorba de sesiuni de psihoterapie, coaching sau de webinarii
practice, aceasta initiativa aduce rezultate pozitive în randul echipei, inclusiv
creșterea ratei de productivitate. "
Ioan Cocan, CEO Tremend


clinicaoananicolau.ro

7

DESPRE CLINICA OANA NICOLAU:
Rețeaua de clinici Oana Nicolau este lider de piata pe zona de servicii de sănătate
emoțională. Fondată în 2009 cu scopul de a ajuta fiecare persoana cu care intra în
contact să-și atingă adevăratul potențial, a construit o echipă de peste 70
specialisti, care acopera intreaga paleta de servicii de sanatate emotionala.
În cei 12 ani de experienta, am ajutat peste 36.000 clienți care au accesat serviciile
noastre de 400.000 ori, ajungand astfel sa avem un impact în viața a peste
1.000.000 oameni, care au dobândit abilitățile și instrumentele de care au nevoie
pentru a avea grija de sanatatea lor emoțională și a-și atinge adevăratul potențial
43% creștere a productivității / Programare în aceeași zi /
83,2% eficienta în tratarea și prevenirea burnout-ului
Experienta intuitiva si eficienta
Platforma online pe care o punem la dispozitie a fost construită plecand de la nevoile clienților
nostrii, incorporand toate informațiile de care aceștia au nevoie în momentul în care decid sa
acceseze aceste servicii. Angajații se pot programa instantaneu, sa isi aleaga terapeutul potrivit
în baza unui profil complex (scris,video,specializari,review-uri) și pot începe procesul terapeutic
în aceeași zi
Plan de dezvoltare personalizat
Plecând de la peste 400 ani de experiență în cabinet, cumulată de intreaga noastra echipa, am
dezvoltat metodologii de abordare pentru fiecare nevoie și context al clienților nostrii. Astfel,
fiecare persoana care accesează serviciile noastre va avea parte de o experienta personalizata
pe nevoile ei si un plan de acțiune care este aliniat cu așteptările și obiectivele acesteia.
Specialiști acreditați și abordări psihologice moderne
Toți specialiștii Rețelei de clinici Oana Nicolau, trec printr-un proces de selecție riguros și în
momentul în care sunt selectați, intra automat într-un sistem de mentorat de minim 2 ani de zile
în care sunt ghidați și supervizate de specialistii seniori din cadrul echipei noastre. Am construit
o echipa variată, tocmai pentru a putea rezolva orice nevoie a clienților nostrii, echipa care
acoperă toata paleta de abordări psihologice și sunt specializati in utilizarea instrumentelor și
tehnicilor moderne din domeniul sănătății emoționale.
Expertiză în dezvoltarea unei culturi emoționale
Înțelegem cât de important este rolul culturii organizaționale în dezvoltarea psihologică a
angajatilor si tocmai de aceea, am creat o echipă de consultanți care s-au specializat în tehnici
și abordări de dezvoltare a unei culturi emoționale sănătoase și sustenabile, echipa pe care o
punem la dispoziția partenerilor noștrii pentru consultanta si recomandări.
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Suport pentru probleme simple,complexe,sau situații imprevizibile:
Coaching
Terapie online
Terapie prin text
Platfrmă dedicată și personalizată accesibilă 24/7
Webinarii
Training-uri
Consultanță HR
Consiliere pentru angajați
Printre partenerii nostrii:

Dacă ai ajuns până aici, înseamna că-ți pasă
de sănătatea emoțională a angajaților tai!
Programează o discuție și împreuna vom găsi cea mai potrivită soluție.
Programează o discuție


Email: sorinaureliannicolau@gmail.com
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