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Nejsme jen národem kverulantů. Češi si
poctivých podnikatelů váží
Rakovnicko - Třetí ročník ocenění Český Goodwill pro podnikatele a společnosti, kterých
si lidé váží, právě vstupuje do druhé poloviny úvodní nominační fáze. A počet nominací
dosud přijatých od veřejnosti naznačuje, že zájem Čechů o vyjádření uznání poctivým
podnikatelům roste.

Český Goodwill ocenil již na osm desítek vážených českých podnikatelů. Autor: DENÍK/Dimír Šťastný
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V porovnání s loňským ročníkem, který zaznamenal rekordní účast, počet
letošních nominací zatím narostl přibližně o 30 procent. Nominovat přitom
lze až do konce června.

„Velmi nás těší tento zájem mnoha lidí říci, vážím si Vás a oceňuji Vaši
práci, svým zaměstnavatelům, obchodním partnerům či přátelům
podnikatelům, kterým tak dávají najevo, že podnikat poctivě má smysl a
člověk se nemusí stydět za to, že je podnikatelem," hodnotila Markéta
Nová, která projekt Český Goodwill od začátku vede.

Zároveň se podle Nové ukazuje, že neplatí, že Češi umějí jen nadávat, ale
umí myslet i pozitivně a ocenit snahu druhých.

Mezi přijatými nominacemi dosud převažují ty od zaměstnanců, ale
postupně se přidávají také obchodní partneři, kteří si váží spolupráce
s nominovanými. „Je to podobné jako loni, kdy ale nakonec obchodní
partneři trochu převážili a zaslali zhruba 37 procent všech nominací, tedy
o 5 procent více než zaměstnanci (32 procent)," doplnila Nová.

Další nominace v loňském roce přišly od přátel, rodinných příslušníků,
kolegů z oboru, nebo také prostě od obdivovatelů, kteří vnímali přínos
podnikatele v regionu, ve kterém žijí.

Neostýchejte se a nominujte také
Výslednou podobu ocenění Český Goodwill má ve svých rukách veřejnost.
Záleží totiž právě na jejích nominacích, kdo získá to největší uznání, jakého
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Volby v Srbči a
Všesulově vyhráli
nezávislí kandidáti
včera 18:47

Žaludeční vředy? Ministr
Němeček musel náhle do
nemocnice
Ministr zdravotnictví Svatopluk

Němeček (ČSSD) měl v pondělí ráno usednout na vládě.
A zabojovat s… celý článek ›

Manželku Zdeňka
Pohlreicha čeká operace:
Strach z amputace prsů!
Drsný televizní kuchař Zdeněk

Pohlreich (58) je jako uzlíček nervů! Už ve středu
podstoupí jeho manželka… celý článek ›

V Plzni vás budou léčit
fekáliemi: Obnovují tak
přirozenou mirkoflóru
střev nemocných

Novou léčebnou metodu představili v plzeňské fakultní
nemocnici. Pokud máte po užívání antibiotik…
celý článek ›

 EXKLUZIVNÍ ZPRÁVY

Slzy a pláč! Holčička
dostala před královnou
Alžbětou II. ránu do

hlavy
Možná se to bude zdát jako vtip, ale jde o drsnou
realitu! Královna Alžběta II. dorazila před pár dny do…
celý článek ›

Tomu se nechce věřit!
Hvězdička Miley Cyrus:
VZDALA se mužů

Po poslední zradě už žádného dalšího chlapa nechce!
Zpěvačka Miley Cyrus se prý dokonce mužů hodlá
vzdát… celý článek ›

Yvetta Balanarovičová
přiznala: Hodně DRSNÁ
výchova syna!

Yvettu Blanarovičovou (51) si každý vybaví jako čertíka
z pohádky, nebo jako usměvavou zpěvačku. Až teď…
celý článek ›

Herečka Kate Hudson:
Nepříjemná KRIZE
středního věku

I když jí ještě není ani čtyřicet, už si Kate Hudsonová
(36) připadá stará a mimo. celý článek ›

Co se děje s Ivanou
Gottovou? LŽE, nebo
skutečně velmi TRPÍ?

Ivana Gottová (39) je poslední době snad slavnější než
její muž. Mohou za to její náhlé výpovědi,…
celý článek ›

se podnikateli může dostat. A dále prostřednictvím hlasování může v září
rozhodnout o tom, kdo se stane Osobností Českého Goodwillu.

Pokud se obáváte, že byste si odesláním nominace mohli vysloužit nálepku
„šplhouna", nemusíte mít strach. „Pro tyto případy je v nominačním
formuláři volba, která umožní nominujícímu zůstat v anonymitě.
Nominovaný se pak od nás nedozví, kdo konkrétně jej nominoval," uklidnila
Nová.

Doplnila, že tyto obavy nejsou příliš časté. Loni například souhlasilo s tím,
aby pořadatel nominované informoval o tom, kdo je nominoval, na
70 procent nominujících.

Účast v projektu Český Goodwill je navíc zcela zdarma pro nominující
i nominované. „Nejedná se o žádnou soutěž, kde by o výhře rozhodovalo
to, zda nebo kolik firma zaplatí," řekla Nová.

Nad transparentním průběhem celého ocenění navíc dohlíží světově
uznávaná certifikační autorita TÜV SÜD Czech.

Nominované firmy mohou jen získat
Dosud se projektu Český Goodwill zúčastnilo na osmdesát podnikatelů a
firem, kterých si lidé váží. Příjemné překvapení a pocit uznání za dobře
odvedenou práci, jsou reakce, které spojují všechny nominované. Kromě
pozitivní zpětné vazby získají podnikatelé impuls k dalšímu snažení a upevní
se jejich vztah s nominujícím.

Nominace na ocenění Český Goodwill je zároveň možnost zviditelnit i menší
firmy. Na oceněné navíc čekají věcné ceny, které mohou využít k rozvoji
svého podnikání. „V uplynulých ročnících od nás ocenění získali ceny
v celkové hodnotě přesahující půl druhého milionu korun," uzavřela
Markéta Nová.

Pokud tedy i vy máte ve vašem okolí firmu, které byste chtěli vyjádřit
veřejné uznání za její odpovědný přístup k podnikání, neváhejte a poctěte ji
vaší nominací na ocenění Český Goodwill. Nominovat je možné už jen do
konce června na www.cesky-goodwill.cz.

Čtěte také: O neúspěchu ví každý. O tom, že se firmě daří, se už
hovoří výrazně méně

#16digitalnichprikazani
Získejte tipy zdarma. Připojte se k novinkám
od aitom.cz

Řekněte si od života více
Emoční rovnice online! Lepší život si zaslouží
každý z nás
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