ROZHOVOR
Eliška Hašková Coolidge:
„Lidské hodnoty a vytříbené způsoby je
nutno pěstovat.“
TÉMA
Tvorba a sdílení hodnot ve firmě
Odpovědnost vůči životnímu prostředí a obnovitelné zdroje
KPCG
Klubová setkání plní své poslání
SLOUPEK INVESTORAge,
aneb Co přidat do svého skladu snů
KPCG MAGAZÍN PODZIM 2015

EDITORIAL

V hlavní roli
hodnoty
Hodnoty. Takové je ústřední téma nového
vydání Magazínu KPCG, které právě držíte
v ruce. Za jeho výběrem nestojí pouze vývoj
současné migrační vlny, ale především
úspěšné završení třetího ročníku ocenění
Český Goodwill. Veřejnost v jeho rámci opět
dala najevo, čeho si na českých podnikatelích
váží a jaké hodnoty jsou pro ni důležité.
Téměř stovka firem naplňovala představy veřejnosti

v tomto čísle rovněž naleznete. Upozorňujeme také na

o podnikatelském vzoru a morální integritě váženého

povinnosti, které podnikům plynou ze Zákona č. 406/2000

jedince. Nakonec měla možnost, stejně jako odborná

Sb., o hospodaření energií, v aktuálním znění, k jejichž

porota, hodnotit přes šedesát profilů, z nichž v září vybraly

splnění by mělo dojít do 5. prosince 2015. Jako již tradičně

nejzářnější příklady odpovědného přístupu k podnikání.

nechybí novinky a důležité aktuality v sekci Pro.Byznys, ani

Je nám ctí, že vám je na následujících stránkách můžeme

investiční sloupek a trocha oddechu v rubrice Life Style.

přednostně představit.
Sečteno a podtrženo, třetí číslo Magazínu KPCG je opět
K tématu hodnot, jejich tvorby a sdílení v rámci firemní

nabité užitečnými informacemi, které jistě oceníte při rozvoji

praxe se vyjádřil také Otakar Moťka, majitel sázavských

vašeho odpovědného podnikání. Přeji Vám příjemné čtení

skláren Kavalier a vítěz kategorie Tradice Českého Goodwillu

a úspěšný podzim!

2014, a podělil se o návod, jak si získat přirozený respekt
v podniku, který má téměř dva tisíce zaměstnanců.
Další inspiraci přinášíme ve velkém rozhovoru s odbornicí

Lenka Hlavatá

na společenské chování a etiketu Eliškou Haškovou Coolidge,

Managing partner HPCG

který poskytla exkluzivně pro Magazín KPCG u příležitosti
konference věnované genderovým tématům, kterou v září
uspořádal Klub Partner Český Goodwill ve spolupráci
s platformou rovných příležitostí Pro Fair Play v Poslanecké
sněmovně.
Konference nebyla jedinou událostí, která se v rámci KPCG
v létě odehrála, reportáž z dalšího letního setkání klubu
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AKTUÁLNĚ

Spuštění EET odloženo

Čeští sportovci opět zářili

Vláda odložila spuštění elektronické evidence tržeb, do které

Srpen byl bohatý na úspěchy českých sportovců. Taneční

si slibuje lepší výběr daní. Aktuálně novela zákona počítá se

představení souboru VerTeDance získalo prestižní cenu

spuštěním systému od poloviny roku 2016, namísto dubna,

Herald Angel na edinburghském festivalu Fringe, který je

jak bylo původně plánováno.

největší přehlídkou scénického umění na světě.

Předseda představenstva

559 soupeřů porazila mladá

Asociace malých

potápěčka Denisa Lhotová,

a středních podniků

když vybojovala svůj životní

a živnostníků ČR Karel

úspěch a skončila stříbrná

Havlíček zdůrazňuje,

v celosvětové soutěži The

že daně se budou

Best Dive Job in the World na

efektivně vybírat pouze

tichomořském ostrově Bali.

za předpokladu, že se

Byla přitom nejmladší účastnicí

stát zaměří na velké

potápěčského klání.

hráče. Aktivita spojená
s výběrem daní od

foto – zdroj: www.bali-indonesia.com

Historický úspěch zaznamenal

malých podnikatelů

také český tenis, když se v první

se totiž nemusí rovnat

desítce světového žebříčku

vynaloženému úsilí na samotnou evidenci. Uvedl to

WTA umístily hned tři Češky – Petra Kvitová, Lucie Šafářová

v rozhovoru pro rádio ZET, který vznikl ve spolupráci

a nově také Karolína Plíšková.

s oceněním Český Goodwill.
Zdroj: HPCG

Česká ekonomika rychle roste

Zdroj: Český Goodwill

CSR ukazatelem kultury podnikání
Odpovědné chování firem je ukazatelem stavu podnikatelské

Česká ekonomika překonala očekávání analytiků, když ve 2.

kultury. O tom je přesvědčen Bernard Bauer, výkonný člen

čtvrtletí HDP vzrostl o 4,4%. Jedná se dokonce o nejrychlejší

představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové

tempo v Evropě.

komory, která poskytla záštitu 3. ročníku ocenění Český
Goodwill.

Rovněž klesala míra nezaměstnanosti, podle údajů
Českého statistického úřadu v červnu až k pětiprocentní

Pozitivní zprávou je, že CSR není pouze doménou

hranici. Míra zaměstnanosti tak byla nejvyšší od vzniku

nadnárodních korporací, také mezi českým firmami přibývá

samostatné republiky. V závěru letních prázdnin se podíl

těch, které vyznávají princip společenské odpovědnosti.

nezaměstnaných osob pohyboval na úrovni 6,2 %.

Podle aktuálních údajů jich dnes na českém trhu působí
kolem 70%. Odpovědný přístup k podnikání v Česku

Zdroj: Český Goodwill, ČSÚ

potvrzuje také vzrůstající zájem o ocenění Český Goodwill.
Zdroj: Český Goodwill
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TÉMA
t: red
f: archiv HPCG

Sdílení hodnot
a firemní kultura
Podnikání je poslání, při kterém je potřeba každý den překonávat nové překážky. Přestože o tom
někteří občas zapochybují, většina podnikatelů je přesvědčena, že má smysl podnikat odpovědně
a s dlouhodobou vizí. Vyplynulo to z průzkumu, který v srpnu provedla HPCG mezi účastníky 3.
ročníku ocenění Český Goodwill.
Jejich morální integrita pomáhá podnikatelům vytrvat

„Každý ze zaměstnanců je již dospělým člověkem, kterého

ve snaze podnikat čestně a budovat hodnoty, které jsou

lze dál utvářet k obrazu mému, když mu budu dobrým

základem pro spokojené fungování celé společnosti. To

příkladem,“ domnívá se Vladimír Vancl, majitel společnosti

je jedním z důvodů, proč ocenění Český Goodwill hledá

Kolovrat ČM. Pouze jeden respondent se domnívá, že

morální vzory právě mezi podnikateli. Ale jak nejlépe tyto

hodnoty a postoje zaměstnanců již nelze dále ovlivňovat.

hodnoty sdílet a předávat dál?
V rámci interní komunikace využívá drtivá většina (90 %)
Ve firemní praxi je odpovědností podnikatele, majitele

podnikatelů nejčastěji pravidelná osobní setkání a rozhovory

společnosti či šéfa vytvářet firemní kulturu takovou, ve které

se zaměstnanci. Naopak firemní časopisy a tzv. newslettery

negativa tlumena a naopak pozitivní hodnoty posilovány

nejsou v českých firmách příliš rozšířené. Skoro 63 %

a sdíleny. Odpovědnost je to o to větší, že přitom působí na

dotázaných uvedlo, že je nepoužívá nikdy a dalších téměř

svém zaměstnance, obchodní partnery a další osoby, a svým

13 % pouze výjimečně.

jednáním je ovlivňuje a inspiruje.
Přitom při zohlednění specifik konkrétní firmy mohou být
To si čeští podnikatelé uvědomují, stejně jako skutečnost, že

tyto formy interní komunikace velmi účinným nástrojem

„ryba musí smrdět od hlavy“. V rámci průzkumu se téměř

sdílení důležitých hodnot. Podobně jako různé firemní

polovina (45 %) dotázaných vyjádřila, že dbá na to, aby

večírky, teambuildingové akce či společné „helping days“,

všichni zaměstnanci zastávali stejné hodnoty jako majitel

které pravidelně využívá pouze necelá čtvrtina (24 %)

a firma tak fungovala jako homogenní celek. Dalších 36 %

účastníků výzkumu, ostatní je využívají jen občas, výjimečně

respondentů se snaží spolu s ostatním manažery ve firmě jít

nebo dokonce nikdy.

svým podřízeným příkladem.
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Motivuji zaměstnance k tomu,
aby pracovali
v kolektivu

ROZHOVOR
t: red
f: Kavalierglass

Naslouchání, otevřenost a upřímný zájem, tak
by se dala shrnout nejdůležitější doporučení
Otakara Moť ky pro to, aby se člověk stal
váženým šéfem, který se těší respektu u svých
zaměstnanců. Majitel sázavských skláren
Kavalierglass, vítěz kategorie Tradice Českého
Goodwillu 2014, je uvedl v září v rozhovoru
pro rádio ZET, který vznikl ve spolupráci
s oceněním Český Goodwill.

Celý rozhovor si poslechněte zde

Na ocenění Český Goodwill 2014 Vás nominoval

právě přínosem zaměstnancům. Protože já jako jednotlivec

jeden z Vašich obchodních partnerů, který si Vás váží

mohu samozřejmě přicházet s vizemi, ale jsem tak malý v té

a oceňujete Vaši práci mimo jiné i proto, že významně

obrovské mase spolupracovníků, tisíc osm set lidí, že oni

přispíváte k zaměstnanosti v regionu a mezi svými

vlastně všechno musí udělat.

zaměstnanci se těšíte respektu. Čím to je, nebo čemu to
přičítáte, že Vás zaměstnanci respektují?

Jak byste zhodnotil firemní kulturu ve Vaší společnosti?
Jakým způsobem u vás probíhá firemní komunikace nebo

Přičítám to tomu, že jim naslouchám. Snažím se jim

sdílení hodnot, cílů nebo vizí s Vašimi zaměstnanci?

naslouchat. Veškeré problémy a rozvojové projekty, které
v podniku řešíme, samozřejmě musí vycházet ode mě. Ale

V takovéto velké firmě musí probíhat klasická subordinace,

je to kolektivní práce a stále se jim snažím vštěpovat do

bez toho by to v žádném případě nešlo. i tak se snažím

hlavy, že musíme pracovat jako kolektiv. V Česku je to stále

nepracovat pouze s užším managementem, ale x-krát za

problém, že lidé neumějí pracovat v kolektivu.

rok pořádám širší porady, kterých se zúčastňuje i nižší
management.

Takže se zaměstnance snažím motivovat k tomu, abychom
pracovali v kolektivu, aby oni přinášeli svoje nápady, které

Jsem otevřen prosbám a podnětům, které přinášejí

je potřeba podrobit určitému zkoumání, a potom společně

zaměstnanci i dělníci, a stále se snažím, abych prorůstal

nastoupit do nějakého cíle.

tím organismem, kterým sklárna bez nadsázky je, a dělníci
mě vidí řešit problémy přímo na místě. Je to tedy taková

Já bych chtěl při této otázce vyzdvihnout kádr mých

otevřená atmosféra, není to jen o tom, že vlastník nebo

spolupracovníků ve sklárnách Kavalier, jsou to skvělí lidé,

nejvyšší šéf přijde a sedí v kanceláři. Prostě je to tak, že mám

kteří jsou schopní realizovat obrovské věci. a myslím si, že

evidentní zájem o ten provoz.

v posledních šesti letech se udělaly takové změny, které jsou
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H&R
Engagement: motivace zaměstnanců

Vzdělávání
Systém orientovaný na praxi

Z výzkumů Ipsos Loyalty zaměřených na engagement

Bavorský státní tajemník Bernd Sibler se 11. září v Plzni

zaměstnanců vyplývá, že mezi jeho hlavní motivátory

informoval o spolupráci mezi východním Bavorskem

patří obvykle spokojenost s náplní práce, soulad osobních

a západními Čechami. Richard Brunner z Obchodní

a firemních hodnot, znalost cílů společnosti, ocenění

a průmyslové komory (IHK) Regensburg mu přiblížil

práce, skutečný zájem o zaměstnance, přímý nadřízený

současnou spolupráci obou sousedních regionů v oblasti

i další oblasti v závislosti na typu společnosti. v současnosti

hospodářství, vzdělání a výzkumu.

je patrný rostoucí zájem o jeden z důležitých faktorů
engagementu, tzv. Employer Brand, čili vztah zaměstnanců

Dobré šance vidí zástupci hospodářství a státní tajemník

ke značce.

zejména u transferu technologií se Západočeskou
univerzitou v Plzni. „Západočeská univerzita navazuje

Pokud mají zaměstnanci dobrý vztah, rozumějí hodnotám

kontakty s podnikateli v regionu. Nabízí špičkově vybavené

své značky a jsou schopni je šířit dál, směrem k zákazníkům,

laboratoře a přístup k podpoře vědy a výzkumu,“ konstatoval

představuje to potenciál pro odlišení na trhu a získání

Brunner. IHK Regensburg s plzeňskou univerzitou již

konkurenční výhody. Bohužel, zatím je dobrá práce se

navázala spolupráci. Ze společných projektů nyní profituje

značkou mezi zaměstnavateli spíše výjimkou. z výzkumu

kolem 120 investorů z východního Bavorska, jejichž firmy se

Ipsos Loyalty mezi českými zaměstnanci vyplynulo, že

nacházejí v západních Čechách.

pouze 35% zná velmi dobře hodnoty své značky a 38% si
je zcela jisto, jak mají promítnout tyto hodnoty do práce se

Západočeská univerzita v Plzni je zajímavá také tím, že ji

zákazníky.

ročně absolvuje 1 500 nových inženýrů. „Česká republika
jako průmyslová země potřebuje kvalitní vzdělávací systém

Více než třetina zaměstnanců necítí žádný vztah mezi

orientovaný na praxi,“ vyzývá Brunner. Od podzimu nabízí

svými hodnotami a hodnotami společnosti a pouze 29%

IHK podnikům kvalifikaci „Industrial Professional“, která by

zaměstnanců je hrdých na společnost, ve které pracují.

měla v Česku nahradit chybějící „vzdělání pro mistry“.

Průměrné NPS (míra doporučení zaměstnání v dané
společnosti) zaměstnavatelů v Čechách je hluboko pod

Roční studium při zaměstnání ukončené certifikátem IHK

nulou. Společnosti v ČR tak před sebou mají ještě dlouhou

je určeno českým pracovníkům z plzeňského regionu.

a náročnou cestu k dosažení dobrého vnímání značky

Opírá se o německé zkušenosti a má pomoci německým

zaměstnanci. Firemní hodnoty je třeba nejen zaměstnancům

investorům a českým podnikům zvýšit odbornou kvalifikaci

komunikovat, což se obvykle děje, ale i ukazovat, jak se mají

zaměstnanců.

promítat do práce se zákazníky a uvnitř společnosti.
Zdroj: HPCG
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Zdroj: ČNOPK

Marketing
Leták - mocný nástroj marketingové
komunikace

Finance
SME neřídí efektivně energetické
náklady

Ročně zaplaví Česko 100 tisíc tun letáků s nabídkami.

Asociace malých a středních a podniků a živnostníků ČR

v přepočtu na každého Čecha včetně kojenců vychází 390

(AMSP ČR) a energetická skupina RWE vyhodnocují

letáků ročně. Tiskárny vyrábí jeden slevový sešit za druhým

nezávislý průzkum mezi malými a středními podniky (MSP)

– ve dne, v noci. Takové množství se v přepočtu na obyvatele

na téma řízení energetických nákladů.

nevytiskne nikde jinde v Evropě. Na zákazníky ale letáky
zabírají a hitem nejsou jen zlevněné potraviny.

Mezi hlavní zjištění patří, že 4 z 5 oslovených firem spotřebu
energií pouze monitoruje, avšak neřídí. Obvyklý režim je

Letáky už zdaleka necílí jen na starší věkovou skupinu.

na bázi kontroly výpisů; přibližně polovina si pak také stav

Jednou za čas je podle statistik otevřou tři čtvrtiny lidí,

spotřeby zapisuje. Většina firem rozpočítává náklady na

a pravidelně podle nich nakupuje skoro 40 procent

energii na úrovni hospodářského výsledku. Zpravidla jen

spotřebitelů. Zákazníků, kteří si přijdou jen pro akční zboží,

větší subjekty věnují pozornost alokaci nákladů na energie na

a nic jiného nekupují, ale zase tolik není. Pokud už někdo do

jednotlivé výrobky.

obchodu přijde, sáhne i po tom, co ve slevě není. a proto se
obchody letáků hned tak nevzdají.

Potenciál úspor je podle MSP hlavně v aplikaci nových
technologií, stejně tak ale vidí rezervu v dodavatelských

Někdy propagované zboží zmizí z regálů během chvíle

cenách a chování zaměstnanců. Odhadovaná výše možné

– pokud je ale v letáku uvedeno, že nabídka platí jen do

úspory se nejčastěji pohybuje do 10 %. Nejčastěji plánují

vyprodání zásob, prodejce žádné předpisy neporušuje.

úsporná opatření firmy s dvousměnným provozem a firmy
nad 50 zaměstnanců. Předpokládaná investice se pohybuje

Zatímco při nákupu potravin zákazníci na slevy slyší, při

kolem 1 mil. korun.

prodeji elektra nabídkové letáky až tak dobře nefungují.
Letáky elektro prodejen dostává do svých schránek 86

O možnostech úspor energie hledají firmy nejčastěji

procent zákazníků a 75 procent si je prohlíží. Nákup podle

informace v médiích a u současného dodavatele. Konkrétní

nich ovšem uvádí jen 18 procent zákazníků.

nabídku na úsporu již dostala přibližně polovina oslovených
firem. Většina z nich ji však odmítla – hlavním důvodem je

“To je výrazně nižší číslo ve srovnání s letáky

zejména obtížná prokazatelnost dopadu na úsporu a otázka

potravinářských řetězců, hobby marketů nebo nábytkářských

vhodnosti konkrétního řešení pro danou firmu.

řetězců. Na těchto trzích si letáky řetězců prohlíží také okolo
80 procent zákazníků, nákup podle nich ale uvádí až 40

V rámci průzkumu bylo dotazováno celkem 501 malých

procent zákazníků,” uvedl Pavel Cabal ze společnosti Incoma

a středních podniků ze všech regionů ČR s 5 - 250

GfK.

zaměstnanci z oborů výroba, obchod, řemesla a služby.

Zdroj: HPCG

Zdroj: AMSP ČR
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KALENDÁRIUM

2021/10

QMS – Interní auditor

Díky školení získáte znalosti a dovednosti potřebné pro
vykonávání funkce interního auditora systému managementu

Kalendář
akcí
Odborné informační semináře
TÜV SÜD Czech

jakosti v organizaci. Školení je ukončeno závěrečným testem,
na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního
auditora QMS (platnost 3 roky od data vystavení).
Rozsah školení:

2 dny

Cena:

7.500 Kč (bez DPH)

Místo konání:

Brno

V současnosti jsou jednou z nejvyhledávanějších forem
získávání podrobných informací mezi managementem
a specialisty společností, podnikateli i zástupci veřejného

21/10

Systém managementu
bezpečnosti potravin –
Interní auditor

sektoru. Většinou se jedná o jednodenní akce zaměřené
na vysoce aktuální témata, během kterých vystupuje 2-5
přednášejících. Téma semináře je určováno především
novinkami v legislativě a momentální potřebou trhu. Pro
kompletní přehled seminářů připravených pro rok 2015
stejně jako pro podrobné informace k uvedeným školením
navštivte webovou stránku Akademie TÜV SÜD Czech.
Pro členy KPCG navíc se slevou 5% z ceny semináře! Ceny
uvedené u jednotlivých seminářů jsou ceny před slevou.

Školení je určeno všem, kteří chtějí „zabít dvě mouchy
jednou ranou“ nechtějí certifikaci podle IFS/ BRC, ale zvažují
alternativní systémovou certifikaci podle mezinárodní
normy řady ISO, která je uznávaná obchodními řetězci
(certifikační schéma FSSC 22000); všem zájemcům, kteří si
chtějí prohloubit znalosti týkající se systému HACCP a jejich
aplikace v praxi.
Rozsah školení:

2 dny

Pro uplatnění slevy nás kontaktujte na:

Cena:

7.500 Kč (bez DPH)

klub@cesky-goodwill.cz.

Místo konání:

Brno

19/10

Dětská hřiště

2627/10

BOZP v návaznosti na ČSN
OHSAS – Interní auditor

Na školení získáte potřebné informace k zajištění splnění

Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP

legislativních požadavků na dětská hřiště. Školení určeno

a znalosti požadavků normy ČSN OHSAS 18001:2008.

provozovatelům dětských hřišť a jejich odpovědným

Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání

zástupcům, výrobcům a dovozcům dětských hřišť

funkce interního auditora systému managementu BOZP

a pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za kontrolu

v organizaci. Praktickou formou se seznámíte s průběhem

dodržování zákonných požadavků.

auditu, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu.

Rozsah školení:

1 den

Rozsah školení:

2 dny

Cena:

4.200 Kč (bez DPH)

Cena:

7.500 Kč (bez DPH)

Místo konání:

Praha

Místo konání:

Praha

26 / KPCG MAGAZÍN PODZIM 2015

05/11

Reklamační řízení

25/11

Senzorické hodnocení
potravin a surovin

Školení přináší seznámení s odpovědnostmi za vady zboží

Školení přináší praktické znalosti a dovednosti nezbytné ke

z pohledu občanského zákoníku, metodou 8D a dalšími

správnému posuzování potravin lidskými smysly. Naučíte se

analytickými metodami používanými v rámci reklamačního

vybírat, připravovat a hodnotit vzorky potravin a surovin.

procesu, s pravidly pro sběr dat potřebných v rámci

Zorientujete se v současných legislativních požadavcích

reklamačního procesu a pravidly pro jednání se zákazníkem /

a právních předpisech, které se k potravinám vztahují

dodavatelem v rámci reklamačního procesu.

a vazbách mezi nimi.

Rozsah školení:

1 den

Rozsah školení:

1 den

Cena:

4.200 Kč (bez DPH)

Cena:

4.500 Kč (bez DPH)

Místo konání:

Praha

Místo konání:

Brno

18/11

Listopad
Hospodářská diskuse ČNOPK na téma
roku Průmysl 4.0

Metody řízení kvality

Díky školení získáte přehled nejčastějších metod pro
sledování a řízení procesu kvality, dozvíte se možnosti
zavedení a použití metod a seznámíte se s příklady z praxe
a řešení nestandardních situací ve strojírenské výrobě
a automobilovém průmyslu.

•

za účasti vrcholných představitelů firem, politiky
a výzkumu z ČR a SRN

•

prezentace partnerů tématu roku, pódiová diskuze

Průmysl 4.0, tzv. čtvrtá průmyslová revoluce, přináší úplné
digitální propojení všech úrovní tvorby přidané hodnoty

Rozsah školení:

1 den

- od vývoje výrobku až po logistiku. To znamená radikální

Cena:

4.200 Kč (bez DPH)

změnu a prozíravé plánování investic ve velkých i malých

Místo konání:

Praha

firmách. Inovace, flexibilita, produktivita a time to market
– to vše bude nově definováno a do tohoto vývoje se musí
aktivně zapojit i Česká republika. Cílem je udržení a zvýšení

2324/11

QMS – Interní auditor

konkurenceschopnosti.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
klub@cesky-goodwill.cz.

Díky školení získáte znalosti a dovednosti potřebné pro
vykonávání funkce interního auditora systému managementu
jakosti v organizaci. Školení je ukončeno závěrečným testem,

Zde může být i Vaše pozvánka!

na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního

Pořádáte nějakou akci, která by mohla být zajímavá

auditora QMS (platnost 3 roky od data vystavení).

pro ostatní účastníky ocenění Český Goodwill? Rádi

Rozsah školení:

2 dny

Cena:

7.500 Kč (bez DPH)

Místo konání:

Brno

zde Vaši pozvánku uveřejníme. Ceny / od 500,- Kč
uveřejnění (bez DPH), pro členy KPCG zdarma. Pro
více informací kontaktujte
klub@cesky-goodwill.
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PŘIHLÁŠKA
Vítejte v elitním klubu pro zvané

KLUB PARTNER ČESKÝ GOODWILL
•

prestižní KLUB PARTNER ČESKÝ GOODWILL: platforma pro sdílení know-how, výměnu zkušeností, získávání
obchodních kontaktů a networking

•

přístup k prémiovému business obsahu: průzkumy, analýzy, komentáře a další aktuální informace pro růst Vašeho
podnikání

•

pravidelný odběr čtvrtletníku Magazín KPCG

•

možnost prezentace v médiích Český Goodwill (web, čtvrtletník a další) a přímé komunikace s ostatními členy KPCG

•

možnost přímé nabídky produktů a služeb členům KPCG a doporučování členů dalším subjektům

•

pozvání na akce KPCG a partnerské VIP akce (hospodářské komory, oborová sdružení, konference, semináře a další)

•

2x volný vstup na eventy pořádané KPCG (semináře, setkání za účelem navázání obchodních vztahů atp.)

•

slevy na služby u vybraných partnerů (obchod a finance, média, life style a jiné)

a další výhody za 499

Kč / měsíc*

* při platbě na 12+ měsíců, cena neobsahuje DPH

Uzavřený klub pro zvané členy, více info na www.kpcg.club

Vaše přihláška

KLUB PARTNER ČESKÝ GOODWILL
Objednávejte na emailu: klub@cesky-goodwill.cz, nebo zašlete vyplněný formulář na adresu HPCG:
Jméno / Firma:
Adresa (ulice, město):
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:						PSČ:
DIČ / IČ: 							12 měs. 			24 měs.
provozuje:
ISO Consulting s.r.o. člen skupiny HPCG
Revoluční 724/7, CZ - 110 00 Praha 1
IČ: 28404416; DIČ: CZ28404416
ČBÚ: 43-3406880267/0100

www.hpcg.cz | klub@cesky-goodwill.cz | +420 602 700 327
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