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Lidé si českých podnikatelů váží a chtějí je ocenit

Projekt Český Goodwill  si klade nemalé cíle: motivovat k pozitivnímu myšlení,
vyzdvihnout tradiční morální hodnoty, a podpořit odpovědné podnikání. Český
Goodwill  oceňuje podnikatele a společnosti, kterých si lidé váží za jejich odpovědný
přístup k podnikání. 

Organizátorem projektu Český Goodwill  je česká poradenská skupina HPCG, záštitu
laskavě převzala Ing. Jaroslava Jermanová, I. místopředsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. 

Letošní nominace na ocenění Český Goodwill  jsou již uzavřené. Po prvním kole
zpracování došlých nominací je jasné, že si lidé českých podnikatelů váží a chtějí je za
jejich poctivou práci ocenit. Celkem bylo na ocenění Český Goodwill  2014 přijato 115
nominací, což je nárůst téměř o 200 % oproti prvnímu ročníku projektu. 

Mimořádný zájem o ocenění odpovědných podnikatelů a společností příjemně
překvapil i samotné pořadatele. 

„Velmi nás těší zájem veřejnosti vyjádřit uznání firmám, které přistupují ke svému
podnikání odpovědně a snaží se budovat dlouhodobě udržitelné hodnoty," hodnotí
Markéta Nová, manažerka projektu, a dodává:„Nominace letos přišly ze všech koutů
naší země, z geografického podhledu je zastoupeno všech 14 krajů České republiky.“
Mezi nominovanými je například vzdělávací instituce s kontaktním místem v Plzni
(LIGS University). 

Zvolte OSOBNOST Českého Goodwillu 2014. 

HLASUJTE právě teď na adrese http://www.cesky-goodwill.cz/nominace/!

Toto se vám líbí.Buďte první mezi svými přáteli,  kterým se to líbí.
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