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Ke stažení

Úvod  Akce  Dobrý skutek na vyhlašování cen Český Goodwill 2014

Dobrý skutek na vyhlašování cen Český Goodwill 2014
15. října 2014 byli v Národním technickém muzeu za účasti 1.
místopředsedkyně PS PČR Ing. Jaroslavy Jermanové oceněni čeští
podnikatelé, kterých si veřejnost váží. Vítězkou kategorie Osobnost Českého
Goodwillu 2014 se stala Blanka Milfaitová. O jejím ocenění rozhodli
hlasující, kteří ji podpořili 3022 hlasy.

V letošním ročníku bylo přijato 118 nominací, do závěrečné fáze postoupilo
59 firem, jež jsou nositeli hodnot, které jsou pro lidi důležité. Na druhém
místě v kategorii Osobnost se umístil pan Pavel Makovský, ředitel LIGS
University (2986 hlasů), a na třetím místě pan Milan Randl, jednatel
společnosti LOXONE (1811 hlasů).

V kategorii Inovace zvítězil pan Jiří Antoš, majitel Parku Mirakulum. Porota ho upřednostnila před
dalšími nominovanými, většinou z řad IT odvětví. Náš dnešní život z velké míry ovlivňují moderní
technologie, internet a všechna chytrá zařízení, která připojení na síť umožňují. V důsledku toho zbývá
méně času na sport a přibývá obézních lidí. Inovace, kterou porota vybrala na první místo, nabízí řešení na
tyto otázky dneška a zaměřuje se při tom na skupinu nejcitlivější, děti. Na druhém se umístila společnost
Asiana provozovatel portálu Letuška.cz. Třetí místo patří inovaci, díky níž se již svět netočí, ale posouvá,
společnosti Tablet Media, vydavateli tabletového týdeníku Dotyk. 
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Je nám velkou ctí, že jsme byli přizváni moderátorem Zdeňkem Podhůrským do této
výjimečné společnosti a mohli převzít symbolický šek. Z dražby fotografie kouzelníka
Pavla Kožíška a z příspěvků do kasičky putuje pěti dětem zařazeným v projektu Číslo
na Boha částka 12.500,- Kč následovně:

Jméno Částka

Štiller Lukáš 2 500

Tůma Honza 2 500

Broulíková Eliška 2 500

Oupěchová Jana 2 500

Vorlíček Jiří 2 500

Celkem 12 500

 

Všem oceněným ze srdce gratulujeme. 
Za podporu děkujeme společnosti TÜV SÜD Czech a také všem zúčastněným!

Více zde. 

http://www.cesky-goodwill.cz/novinka/397/cesky-goodwill-podruhe-ocenil-vazene-ceske-podnikatele-a-spolecnosti/
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Zveřejnit taky na Facebooku  

Zveřejňujete jako Marketa Nova (Změnit) Okomentovat pomocí...

NAŠI PARTNEŘI

další partneři…

KONTAKT

Hana Bořánková, asistentka
+420 731 537 205
hana.borankova@dobryskutek.cz

Další kontakty...
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