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O neúspěchu ví každý. O tom, že se firmě
daří, se už hovoří výrazně méně
Praha - Dobrých zpráv je jako šafránu. Naopak ty špatné se na nás hrnou ze všech
stran. Tento trend se snaží zvrátit projekt Český Goodwill, ocenění pro firmy, kterých si
lidé váží. Cílem projektu je zviditelnit úspěchy český podnikatelů a ocenit poctivou práci
těch, kteří vytvářejí skutečné hodnoty. Třetí ročník ocenění Český Goodwill 2015 právě
nyní přijímá nominace.

Zakladatel Parku Mirakulu v Milovicích Jiří Antoš (vpravo) převzal cenu za první místo v kategorii
Inovace Českého Goodwillu 2014. Autor: DENÍK/Dimír Šťastný
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Na pražských farmářských trzích
našli loni veterináři 94 chyb

Ceny pohonných hmot v Praze
opět mírně stouply

Češi dávají čím dál víc přednost
ekologickým a bezúdržbovým
materiálům

Fantovu kavárnu si pronajme
indická Café Coffee Day

Hospodaření Prahy skončilo loni s
přebytkem asi 1,9 miliardy
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NEPŘEHLÉDNĚTE Radní 'strhli' Mariánský sloup ze Staroměstského náměstí. Nechtějí ho!

O podobě Českého Goodwillu spolurozhoduje veřejnost, projekt je totiž
primárně založen právě na jejích nominacích. Zapojte se také a nominujte
do konce června podnikatele nebo společnost, kterých si vážíte. Překvapíte
a potěšíte firmy, které ke svému podnikání přistupují odpovědně, již
samotná nominace je pro ně totiž tím největším uznáním a odměnou za
jejich každodenní dřinu.

„Byla jsem velmi překvapená, že jsem se dostala mezi obrovské firmy a
zároveň potěšená, že si třeba možná i někdo všiml mé práce," řekla
Martina Načeradská, veterinární lékařka, kterou za její vynikající přístup a
osobní nasazení v boji proti týrání zvířat loni na ocenění Český Goodwill
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Deník Psychologická poradna ŠÍP Vzpomínej Auto pro nás Reality Vlasta Kafe Recepty Hobby National Geographic více

http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/2/10/7/!uwi=1920,uhe=1080,uce=1,ibbid=BBID-01-00856100370070307,ibb_device_id=0,param=600232/546521_1_?
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/2/13/7/!uwi=1920,uhe=1080,uce=1,ibbid=BBID-01-00856100370070307,ibb_device_id=0,param=600236/546523_0_?
http://prazsky.denik.cz/podnikani/na-prazskych-farmarskych-trzich-nasli-loni-veterinari-94-chyb-20150528.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/ceny-pohonnych-hmot-v-praze-opet-mirne-stouply-20150528.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/cesi-davaji-cim-dal-vic-prednost-ekologickym-a-bezudrzbovym-materialum-20150528.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/fantovu-kavarnu-si-pronajme-indicka-cafe-coffee-day-20150527.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/hospodareni-prahy-skoncilo-loni-s-prebytkem-asi-1-9-miliardy-20150526.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/na-prazskych-farmarskych-trzich-nasli-loni-veterinari-94-chyb-20150528.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/na-prazskych-farmarskych-trzich-nasli-loni-veterinari-94-chyb-20150528.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/ceny-pohonnych-hmot-v-praze-opet-mirne-stouply-20150528.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/ceny-pohonnych-hmot-v-praze-opet-mirne-stouply-20150528.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/cesi-davaji-cim-dal-vic-prednost-ekologickym-a-bezudrzbovym-materialum-20150528.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/cesi-davaji-cim-dal-vic-prednost-ekologickym-a-bezudrzbovym-materialum-20150528.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/cesi-davaji-cim-dal-vic-prednost-ekologickym-a-bezudrzbovym-materialum-20150528.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/fantovu-kavarnu-si-pronajme-indicka-cafe-coffee-day-20150527.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/fantovu-kavarnu-si-pronajme-indicka-cafe-coffee-day-20150527.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/hospodareni-prahy-skoncilo-loni-s-prebytkem-asi-1-9-miliardy-20150526.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/hospodareni-prahy-skoncilo-loni-s-prebytkem-asi-1-9-miliardy-20150526.html
http://prazsky.denik.cz/
http://prazsky.denik.cz/
http://www.denik.cz/
http://sip.denik.cz/
http://www.kafe.cz/
http://www.dumazahrada.cz/
http://www.igurmet.cz/
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/
http://prazsky.denik.cz/sport_region/
http://prazsky.denik.cz/sport_region/
http://prazsky.denik.cz/sport_region/
http://prazsky.denik.cz/cerna_kronika/
http://prazsky.denik.cz/cerna_kronika/
http://prazsky.denik.cz/cerna_kronika/
http://prazsky.denik.cz/kultura_region/
http://prazsky.denik.cz/kultura_region/
http://prazsky.denik.cz/z-regionu/
http://prazsky.denik.cz/z-regionu/
http://prazsky.denik.cz/podnikani/
http://prazsky.denik.cz/podnikani/
http://prazsky.denik.cz/hledani/
http://prazsky.denik.cz/hledani/
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/radni-strhli-mariansky-sloup-nechteji-ho-20150520.html
http://prazsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=praha-cesky-goodwil-2014-inovace-jiri-antos
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89943&idc=3746469&ids=515&idp=86222&url=http%3A%2F%2Fwww.zivefirmy.cz
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://prazsky.denik.cz/podnikani/o-neuspechu-vi-kazdy-o-tom-ze-se-firme-dari-se-uz-hovori-vyrazne-mene-20150529.html
https://plus.google.com/share?url=http://prazsky.denik.cz/podnikani/o-neuspechu-vi-kazdy-o-tom-ze-se-firme-dari-se-uz-hovori-vyrazne-mene-20150529.html
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/2/17/7/!uwi=1920,uhe=1080,uce=1,ibbid=BBID-01-00856100370070307,ibb_device_id=0,param=605769/551101_16_?

http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/2/10/7/!uwi=1920,uhe=1080,uce=1,ibbid=BBID-01-00856100370070307,ibb_device_id=0,param=600232/546521_1_?
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/2/10/7/!uwi=1920,uhe=1080,uce=1,ibbid=BBID-01-00856100370070307,ibb_device_id=0,param=600232/546521_1_?
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/2/10/7/!uwi=1920,uhe=1080,uce=1,ibbid=BBID-01-00856100370070307,ibb_device_id=0,param=600232/546521_1_?
http://www.denik.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Denik
http://www.denik.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Denik
http://vitavera.denik.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Vitavera
http://vitavera.denik.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Vitavera
http://sip.denik.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Sip
http://sip.denik.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Sip
http://vzpominej.denik.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Vzpominej
http://vzpominej.denik.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Vzpominej
http://www.autopronas.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Autoweb
http://www.autopronas.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Autoweb
http://reality.denik.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Reality
http://reality.denik.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Reality
http://vlasta.kafe.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Vlasta.cz
http://vlasta.kafe.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Vlasta.cz
http://www.kafe.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Kafe.cz
http://www.kafe.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Kafe.cz
http://www.igurmet.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=iGurmet.cz
http://www.igurmet.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=iGurmet.cz
http://www.dumazahrada.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Dumazahrada.cz
http://www.dumazahrada.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=Dumazahrada.cz
http://www.national-geographic.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=National-Geographic.cz
http://www.national-geographic.cz/?utm_source=toplista&utm_medium=denik_cz-mereni&utm_campaign=National-Geographic.cz


O neúspěchu ví každý. O tom, že se firmě daří, se už hovoří výrazně méně - Pražský deník

http://prazsky.denik.cz/podnikani/o-neuspechu-vi-kazdy-o-tom-ze-se-firme-dari-se-uz-hovori-vyrazne-mene-20150529.html[1. 6. 2015 11:52:56]

Autor: Redakce

KRÁTCE: Lidé mohou
využít odborníka na
hádky

 Blesk

Matka chlapce, který
držel hlavu popraveného
vojáka v Sýrii: Bere děti a
letí domů

Fotka jejího sedmiletého syna, držícího useknutou hlavu
syrského vojáka, loni v srpnu oblétla svět.…
celý článek ›

Módní policie: Umělá
krása, laciná zdobnost a
věčné pokusy sloučit
neslučitelné

Spousta party, komerčních prezentací, tiskovek. Také
filmové a divadelní premiéry. Občas velkého gala…
celý článek ›

Německý ministr je od
atentátu na vozíku:
Vtipkoval o řeckých
dluzích, pošle jim eura z

čokolády
Řecko se topí v dluzích a stále nemá na splátky.
Natahuje proto ruce směrem k EU. Německý ministr…
celý článek ›

Vojtek řádil s dcerou v
zoo, své malé ďáblíky
vytáhla i Decastelo:
Oslavili den dětí

Den dětí byl pro každého z nás vždy prima svátek,
nemuseli jsme se učit a jen si užívali celý den plný…
celý článek ›

Kim Kardashian se
nechala natočit u
gynekologa a září
štěstím: Jsem těhotná!

Na oznamování novinek a perliček ze svého života má
profesionální celebrita Kim Kardashian vlastní…
celý článek ›

 EXKLUZIVNÍ ZPRÁVY

Gottová vrací ÚDER:
Promluvila o svém konci
v DIVADLE

Kolem nečekaného odchodu Ivany Gottové (39)
z muzikálu Přízrak Londýna je pořádně rušno! Teď
manželka… celý článek ›

Vidíte na fotce sexy
brunetku? Tak to máte
asi PROBLÉM!

Z dálky tato postava připomíná pořádnou kočičku, kterou
by bez obav někteří pánové chtěli sbalit či ji…
celý článek ›

nominovala kolegyně.

Nominace si podnikatelé váží a vnímají ji jako uznání i odpovědnost
zároveň. Michal Drahoš, spolumajitel firmy Kávy pitel, kterému se nominace
dostalo od spokojeného zákazníka, uvedla: „Opravdu si velmi ceníme této
nominace a cítíme i závazek vůči tomu, kdo nás nominoval." Ředitel LIGS
University Pavel Makovský, kterého loňská nominace také velmi potěšila,
k tomu dodal: „Neumím si představit důvod pro odmítnutí nominace."

Podnikatelé svůj závazek s hrdostí přijímají
I s vědomím vysoké odpovědnosti, která se s nominací pojí, podnikatelé
svůj závazek s hrdostí přijímají. „Stačilo, abych prošel seznam nominací a
oceněných v minulých letech. Lichotí mi nacházet se v této společnosti,"
potvrdil Jiří Antoš, zakladatel Parku Mirakulu, který se nepovažuje za
programového sběratele cen a podle svých slov se skoro neustále pohybuje
mezi svými zahradníky, řemeslníky a samozřejmě návštěvníky.

Nezklamat důvěru těch, kteří je nominují, a zároveň využít tuto příležitost
k motivaci ostatních jsou další impulsy k přijetí nominace a účasti v projektu
Český Goodwill.

To potvrdil také Otakar Moťka, předseda představenstva sázavských
skláren Kavalierglass: „O tom, že v minulém období byla spousta skláren
uzavřena, nebo se alespoň jejich výroba výrazně omezila, se hovořilo všude
hodně. Ale o tom, že se firmě daří, zaměstnává stále více zaměstnanců,
rozšiřuje výrobu, inovuje a investuje do moderních technologií, už se hovoří
výrazně méně. Chtěl bych i touto cestou podpořit a nalákat mezi nás další
zkušené odborníky a mistry v oboru."

Nominovat je možné do konce června
Během uplynulých dvou ročníků bylo na ocenění Český Goodwill
nominováno a s účastí v projektu souhlasilo téměř osm desítek podnikatelů
a firem, kterých si lidé váží. Pokud i vy máte ve vašem okolí firmu, které
byste chtěli vyjádřit veřejné uznání za její odpovědný přístup k podnikání,
poctěte ji vaší nominací na ocenění Český Goodwill. Nominovat je možné
do konce června na internetové adrese www.cesky-goodwill.cz.

Čtěte také: Český Goodwill letos potřetí ocení firmy, kterých si
lidé váží

Nezapomeň - Skvělý cognac
za e-shopové ceny v TOP Alkohol. Doručujeme
bleskově po celé ČR!

Partnerský manuál
Stáhněte si ukázku zcela zdarma! Partnerský
manuál nejen pro ženy.
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