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Český Goodwill 2015 odstartoval
Praha – Třetí ročník ocenění Český Goodwill, ocenění pro firmy, kterých si lidé váží,
právě odstartoval. V úvodní fázi, která potrvá do konce června, mohou lidé zasílat své
nominace podnikatelů a společností, které chtějí ocenit za jejich odpovědný přístup
k podnikání, osobnostní kvality či etické jednání vůči nejširšímu okolí jejich firmy.

Vyhlášení loňského ročníku. Autor: Český Goodwill
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Zeman, modrá krev a
krásná blondýna: V Praze
se slavily narozeniny
britské královny

Je to ženatý muž, který už je v osmé dekádě života. O
fotky s krasavicemi však nemá nouzi. Prezident…
celý článek ›

Pohlreichovi vyvedli oba
syny: Starší randí a
mladší se kamarádí se
známým hercem

Na křest nové knihy Zdeňka Pohlreicha (58) Grilování
dorazila jeho manželka Zdeňka Pohlreich s oběma…
celý článek ›

Pseudosvalovci a rádoby
prsatice: 10 nejhorších a
zároveň nejvtipnějších
omylů z photoshopu!

Každý chce vypadat dobře. Muži touží po svalnatých
muskulaturách, ženy po bujném poprsí a štíhlé postavě…
celý článek ›

Uznání prostřednictvím ocenění Český Goodwill může svému
podnikatelskému vzoru vyjádřit každý individuálně, ať již z pozice
zaměstnance, obchodního partnera, zákazníka, či například obdivovatele.
„Již samotná nominace je pro podnikatele tím největším oceněním jejich
poctivé práce a zároveň motivací k dalšímu úsilí," hodnotí Markéta Nová,
manažerka projektu Český Goodwill, zkušenosti z předchozích ročníků
ocenění Český Goodwill.

Po zpracování nominací bude v září následovat fáze hlasování veřejnosti,
které rozhodne o tom, kdo se stane Osobností Českého Goodwillu
2015. Zároveň odborná porota vybere vítěze ostatních kategoriích ocenění
Český Goodwill. Nad transparentním průběhem hlasování i celého projektu
dohlíží certifikační autorita TÜV SÜD Czech.

Český Goodwill 2015 se koná pod záštitou Jaroslavy Jermanové, I.
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
ministra zemědělství Mariana Jurečky, Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR a Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Projektu Český Goodwill se v uplynulých letech zúčastnilo již na osmdesát
firem, kterých si lidé váží. Největší podporu veřejnosti a titul Osobnost
Českého Goodwillu 2014 získala Banka Milfaitová, majitelka manufaktury na
výrobu výtečných domácích marmelád, které slaví úspěch u nás i po celém
světě. V dalších kategoriích byli loni oceněni Otakar Moťka, majitel
sázavských skláren Kavalierglass (Tradice), Jiří Antoš, zakladatel Parku
Mirakulum (Inovace), Jana Erbová, majitelka společnosti AC-T servis
(Partner) a Petr Horký, majitel firmy HOTTECH (Mecenáš).

Organizátorem ocenění je česká poradenská skupina HPCG, hlavními
mediálními partnery jsou regionální Deník, multimediální projekt ZET
skupiny Lagardère a Regie Radio Music. Projekt dále mediálně podporují
Český rozhlas Region, Trade News, ČIA News, MMportal.cz a SkyPaper.cz.
Partnery ocenění Český Goodwill 2015 jsou společnosti Pojišťovna VZP,
a.s., X Production a e.vox.

Pro více informací navštivte www.cesky-goodwill.cz.

dnes 16:32

� � � BenQ T3
Doprava zdarma

3 599 Kč

3 000 Kč

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/319908/zeman-modra-krev-a-krasna-blondyna-v-praze-se-slavily-narozeniny-britske-kralovny.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/319908/zeman-modra-krev-a-krasna-blondyna-v-praze-se-slavily-narozeniny-britske-kralovny.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/319908/zeman-modra-krev-a-krasna-blondyna-v-praze-se-slavily-narozeniny-britske-kralovny.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/319908/zeman-modra-krev-a-krasna-blondyna-v-praze-se-slavily-narozeniny-britske-kralovny.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/319908/zeman-modra-krev-a-krasna-blondyna-v-praze-se-slavily-narozeniny-britske-kralovny.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/319734/pohlreichovi-vyvedli-oba-syny-starsi-randi-a-mladsi-se-kamaradi-se-znamym-hercem.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/319734/pohlreichovi-vyvedli-oba-syny-starsi-randi-a-mladsi-se-kamaradi-se-znamym-hercem.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/319734/pohlreichovi-vyvedli-oba-syny-starsi-randi-a-mladsi-se-kamaradi-se-znamym-hercem.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/319734/pohlreichovi-vyvedli-oba-syny-starsi-randi-a-mladsi-se-kamaradi-se-znamym-hercem.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/319734/pohlreichovi-vyvedli-oba-syny-starsi-randi-a-mladsi-se-kamaradi-se-znamym-hercem.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/digital-foto-a-video/319848/pseudosvalovci-a-radoby-prsatice-10-nejhorsich-a-zaroven-nejvtipnejsich-omylu-z-photoshopu.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/digital-foto-a-video/319848/pseudosvalovci-a-radoby-prsatice-10-nejhorsich-a-zaroven-nejvtipnejsich-omylu-z-photoshopu.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/digital-foto-a-video/319848/pseudosvalovci-a-radoby-prsatice-10-nejhorsich-a-zaroven-nejvtipnejsich-omylu-z-photoshopu.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/digital-foto-a-video/319848/pseudosvalovci-a-radoby-prsatice-10-nejhorsich-a-zaroven-nejvtipnejsich-omylu-z-photoshopu.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/digital-foto-a-video/319848/pseudosvalovci-a-radoby-prsatice-10-nejhorsich-a-zaroven-nejvtipnejsich-omylu-z-photoshopu.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89868&idc=3724870&ids=273&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90430&idc=3724870&ids=14549&idp=86901&url=http%3A%2F%2Fwww.baspartner.com%2F%3Finvicode%3De788abe536ad%26utm_campaign%3Dam_kw_04-2015-2016_motivace%26utm_medium%3Dreferral%26utm_source%3Damkw
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90159&idc=3724870&ids=1764&idp=86524&url=http%3A%2F%2Fwww.oberbank.cz%2FOBK_webp%2FOBK%2Foberbank_cz%2FOberbank_AG%2FDas_Unternehmen%2Findex.jsp
http://www.cesky-goodwill.cz/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.denik.cz/ekonomika/cesky-goodwill-2015-odstartoval-20150519.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.denik.cz/ekonomika/cesky-goodwill-2015-odstartoval-20150519.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ccs-SAJFbVeOIBdSabortgOAGgvrDwgaCwNaQ0QHC5eihsQMQASC_o9odYMzh7YH8LqAB3rOo0wPIAQmpAgUs0z502mU-qAMBqgS3AU_Q4oUMaSVVkuxH-4em7bpEYxTQlQYMPnEwzgRhNQIBwnS1rvsyMQaho5zHtS4IfC9YjKg_HKH1h5eQefNOwUVUvJ7vUIPzka1MD4FUlyIlLfSn23T9kthzLiToor6EEgBAkv6QW7glCPVAvAhOU_8Sz07DEWW-75g0_kvJCIZG94cUNnAPqyr12v9yll78BiYLsSDLbXB4gu4DMJasFEDTQwNd7jY9nDsHWxjH2WyEcwFQic6Vv4gGAaAGLoAHiszXLKgHpr4b2AcA&num=1&cid=5GjNw7Zjaedixw5ZBg0pPIHk&sig=AOD64_3Hu27ubNUcwij_szigyC8plAA3Zw&client=ca-pub-7349691528422556&adurl=http%3A%2F%2Fwww.hotel-majestic.cz%2Fspecialni-nabidky%2F
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/319908/zeman-modra-krev-a-krasna-blondyna-v-praze-se-slavily-narozeniny-britske-kralovny.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/319908/zeman-modra-krev-a-krasna-blondyna-v-praze-se-slavily-narozeniny-britske-kralovny.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/319734/pohlreichovi-vyvedli-oba-syny-starsi-randi-a-mladsi-se-kamaradi-se-znamym-hercem.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/319734/pohlreichovi-vyvedli-oba-syny-starsi-randi-a-mladsi-se-kamaradi-se-znamym-hercem.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/digital-foto-a-video/319848/pseudosvalovci-a-radoby-prsatice-10-nejhorsich-a-zaroven-nejvtipnejsich-omylu-z-photoshopu.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/digital-foto-a-video/319848/pseudosvalovci-a-radoby-prsatice-10-nejhorsich-a-zaroven-nejvtipnejsich-omylu-z-photoshopu.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange

	www.denik.cz
	Český Goodwill 2015 odstartoval - Deník.cz


