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AMSP ČR zaštítí třetí ročník ocenění Český
Goodwill
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR převzala pro rok
2015 záštitu nad projektem Český Goodwill, ocenění pro podnikatele a
společnosti, kterých si lidé váží. Cílem projektu je nacházet mezi
podnikateli morální autority, které budou silným pozitivním vzorem pro
ostatní, podobně jako v uplynulých dvou ročnících, kdy se nominace na
ocenění Český Goodwill dostalo již osmi desítkám vážených českých
podnikatelů.

Slavnostní předávání ocenění Český Goodwill 2014 v Národním technickém muzeu v Praze

Třetí ročník ocenění startuje již za měsíc. Od 14. 5. do 30. 6. 2015 tak bude opět možné nominovat

2/4/2015, ČT, Hyde park, Karel Havlíček: Být
kverulantem je jednoduché, podnikatelé ale
od nás očekávají výsledky

Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR
Sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé
a střední podniky a živnostníky i jejich organizace
z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak
260.000 podnikatelských subjektů. Má důležité
postavení v rámci evropských struktur. Asociace
byla založena v roce 2001.
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Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.

PARTNEŘI

Svaz průmyslu a dopravy
ČR (SP ČR)

IPSOS s.r.o.

Technologická agentura České
republiky (TA ČR)

Koalice pro tansparentní
podnikání

Veletrhy Brno, a.s. (BVV)

Česká agentura na podporu
obchodu (CzechTrade)

Nahoru

vážené podnikatele a společnosti působící v Česku, které ke svému podnikání přistupují odpovědně,
jednají férově se svými zaměstnanci, zákazníky nebo dodavateli, či přistupují eticky ke svému
nejširšímu okolí. "V České republice existuje obrovské množství poctivých podnikatelů, jejichž

příběhy dokládají, že podnikatel nerovná se podvodník, lhář, či dokonce parazit, jak je nám často

předkládáno,“ vysvětluje Lenka Hlavatá, výkonná partnerka české poradenské skupiny HPCG, která
ocenění Český Goodwill  pořádá.

„Snaha o kultivaci českého podnikatelského prostředí a zlepšování mediálního obrazu podnikatelů je
společným cílem ocenění Český Goodwill  i Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR,
proto si velmi vážíme rozhodnutí Asociace poskytnout našemu projektu záštitu,“ doplňuje Hlavatá.

„Český Goodwill  vnímáme jako možnost, jak zviditelnit menší firmy a podnikatele, které nejsou

v hledáčku médií a neobjevují se na titulních stránkách křídových časopisů," uvádí Eva Svobodová,
MBA, generální ředitelka AMSP ČR, a v odpovědi na otázku, proč se Asociace rozhodla stát
partnerem ocenění Český Goodwill, dodává: „Abychom mohli našim členům, pozorovatelům a

partnerům tento projekt představit a nabídnout jim možnost účasti, poděkování za jejich aktivitu v této

oblasti a hlavně medializaci jejich příběhů."

Záštitu nad oceněním Český Goodwill  pro rok 2015 spolu s Asociací malých a středních podniků a
živnostníků ČR přijali  Ing. Jaroslava Jermanová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství, a Česko-německá obchodní a průmyslová
komora. Český Goodwill  mediálně podporují regionální Deník, rádio Zet, Český rozhlas Region,
Trade News, ČIA News, MMportal.cz a SkyPaper.cz. Nad transparentním průběhem celého projektu
a závěrečného hlasování dohlíží certifikační autorita TÜV SÜD Czech.
 

Více o ocenění Český Goodwill a možnosti nominovat firmu, které si vážíte, se
dozvíte na http://www.cesky-goodwill.cz/
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