
Management a zaměstnanci firmy PREST PŘEROV a.s. na společném cyklovýletě

 

Již třetím rokem podporuje společnost TÜV SÜD Czech cyklo-

tým Rusavská 50. Projekt byl inspirován naším zaměstnancem 

Tomáš Neumannem, který v roce 2015 přišel s nápadem vytvo-

řit vysoce funkční cyklistické dresy pro tým SK RUSAVA Bike 

Team. Díky tomu je dnes na světě tým, který jezdí pod značkou 

TÜV SÜD Czech a z jehož úspěchů se společnost pravidelně 

raduje.

Cyklotrička i pro klienty TÜV SÜD Czech

Díky nadšení týmu TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM z nových 

funkčních dresů bude i  letos podobný zážitek nabízen našim  

klientům, obchodním a dalším strategickým partnerům. V sou-

časné době si každý z našich partnerů může koupit vysoce funkční 

cyklodres s karbonovými vlákny za velmi atraktivní cenu. Na-

víc, na dresu v barvách TÜV SÜD může mít každý logo vlastní 

společnosti a odkaz na www stránky. Pokud budete mít zájem, 

se zakoupením dresu dostanete zdarma i startovné na oblíbený 

cyklozávod Rusavská 50 v roce 2017.

Pro vítěze speciální kategorie TÜV SÜD Partner budou nachys-

tány pěkné ceny

Společnost TÜV SÜD Czech podporuje nadšence, kteří budou 

na kole jezdit do přírody či do práce ve společných barvách 

kvality, přátelství a úcty ke zdravému životnímu stylu. Start na 

Rusavské 50 je letos stanoven na 19. 8. Více informací najdete 

na http://www.rusavska50ka.com/. 

Jeďte na kole v týmu TÜV SÜD Czech 
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Aktuality

V polovině dubna odstartuje 5. ročník projektu Český Good-

will, prestižního ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Pro-

jekt bude probíhat již tradičně ve třech fázích: nominační 

(duben – květen), zpracování nominací a podkladů (červenec 

– srpen) a hlasování (září). TÜV SÜD Czech je již počtvrté di-

stingovaným partnerem ocenění.

Cílem projektu je vyzdvihnout podnikatele a společnosti, kte-

ré ke svému podnikání přistupují odpovědně, jsou ohleduplní 

k sociálnímu a životnímu prostředí, ve kterém působí, a jednají 

eticky vůči svým zákazníkům, zaměstnancům i obchodním 

partnerům. Český Goodwill je primárně založen na nomina-

cích veřejnosti. 

Seminář organizovaný společností TÜV SÜD Czech proběhl 

v únoru a byl určen pro projektanty, manažery kvality a tech-

nické pracovníky firem zabývajících se výrobou výtahů a je-

jich bezpečnostních komponent.

Více než 100 účastníků se mělo možnost během dvou dnů 

seznámit s novými požadavky na konstrukci výtahů (ČSN 

EN 81-20/50) a také s procesy uvedení bezpečnostních kom-

ponent na trh podle nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

Český Goodwill 2017:  
5. ročník ocenění pro firmy, 
kterých si lidé váží

Odborníci z TÜV SÜD Czech 
připravili seminář pro  
dodavatele výtahů a bezpeč-
nostních komponent     

Martin Sovadina – špička týmu – 10.000 km/sezona – pravidelná umístění v první 

desítce (Foto ze závodu - RUSAVSKÁ 50ka 2016 )
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