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15.05.2015  |  Eduard Železný

Třetí ročník ocenění Český Goodwill pro firmy, kterých si lidé váží,
právě odstartoval. V úvodní fázi do konce června mohou lidé zasílat
své nominace podnikatelů a společností, které chtějí ocenit za jejich
odpovědný přístup k podnikání, osobnostní kvality či etické jednání vůči
nejširšímu okolí jejich firmy. Oznamuje to pořadatel soutěže HPCG.
Magazín Skypaper je opět mediálním partnerem.

Uznání prostřednictvím ocenění Český Goodwill může svému
podnikatelskému vzoru vyjádřit každý individuálně, ať již z pozice
zaměstnance, obchodního partnera, zákazníka či obdivovatele. „Již
samotná nominace je pro podnikatele tím největším oceněním jejich
poctivé práce a zároveň motivací k dalšímu úsilí,“ hodnotí manažerka
projektu Markéta Nová. Po zpracování nominací bude v září následovat
hlasování veřejnosti, které rozhodne o Osobnosti Českého Goodwillu 2015. Zároveň odborná porota vybere vítěze
ostatních kategorií. Nad transparentním průběhem hlasování i celého projektu dohlíží certifikační autorita TÜV SÜD
Czech.

„Velmi rádi jsme se opět stali mediálním partnerem této svého druhu unikátní soutěže. Chceme pomoci k šíření etiky
podnikání, která nesmí být jen prázdným pojmem, ale především se musí naplňovat činy. To v našem prostředí stále
citelně chybí,“ dodává šéfredaktor Skypaperu Petr Bayer.

Český Goodwill 2015 se koná pod záštitou I. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jaroslavy Jermanové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a
Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Projektu se v uplynulých letech zúčastnilo již na 80 firem, kterých si lidé
váží.
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