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PODNIKÁNÍ ... CO JE DOBRÉ VĚDĚT

PODPOŘTE ČESKÉ
PODNIKATELE A
INSPIRUJTE SE

PODÍVEJ SE DO PRACOVNY UŽIVATELKY

Máte ve svém okolí podnikatele, kterého si vážíte? Dejte všem vědět, že má
jeho práce smysl!

Vzpomínáte si, když vás naposledy někdo pochválil? Ty pocity štěstí a radosti
z uznání za dobře odvedenou práci, kdy se hned celý svět zdál o něco více
přátelským, a vy jste měli pocit, že v tu chvíli zvládnete i hory přenášet? Právě
nyní máte možnost tento zážitek přinést těm, na kterých vám záleží.

Až do konce června můžete nominovat podnikatele či společnost, kterých si
vážíte za jejich odpovědný přístup, osobnostní kvality, férové jednání se
zaměstnanci nebo obchodními partnery či za dobré skutky, které dělají pro
nejširší okolí své firmy nominovat na ocenění Český Goodwill
2015. Záleží pouze na vás, jaké hodnoty jsou pro vás důležité a pro které
druhému člověku dokážete říci: vážím si Vás.

V loňském ročníku zvítězila Blanka Milfaitová, která vyrábí marmelády a
dováží je do celého světa. Proč se rozhodla loňskou nominaci přijmout?
 „Chci, aby i jiné holky viděly, že to jde. Stačí si sáhnout na
dno, sebrat všechny síly a jak říká Charles Bukowski, neposrat
se – pak jsme všechny schopny vyhrát prestižní ceny, dostat
svět na kolena a žít život, o kterém se nám snilo.
Šťastný," říká.

Můžete si být jisti, že slova uznání dokáží zázraky a potěší firmy bez rozdílu
velikosti, bohatství, oboru či místa působení. „Již samotná nominace je tou
největší odměnou pro nominovanou firmu. Podnikat v dnešní době není vůbec
jednoduché. A podnikat odpovědně, poctivě a přitom ještě třeba přispívat na
charitu, to si jistě zaslouží upřímný obdiv,“ říká Markéta Nová, manažerka
projektu Český Goodwill.

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.
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KOMENTÁŘE

Vložila dne 17. 6. 2015 Kristýna ŽENA s.r.o.  (1985)

Píšu, tvořím, vymýšlím, cestuju,  motivuju,  neustále něco hledám,
získávám a ztrácím a hlavně hodně žiju.  Přesně takový život,  o
kterém jsem vždycky snila!

JITKAKYTKA
výborná akce, paní Blanku Milfaitovou osobně znám = fandím jí, byla jsem na její
autogramiádě, před Vánoci když jí vyšla knížka.     0
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