více o ceně

Přihlaste se do 14. ročníku prestižní ceny TOP Odpovědná firma
Nezávislá cena platformy Byznys pro společnost každoročně vyzdvihuje
nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání.
Cena je určena malým i velkým firmám, které se mohou hlásit do
strategických, tematických a speciálních kategorií.
Všechny kvalitní projekty a strategie budou dle dosažené úrovně oceněny
certifikátem: zlatým, stříbrným nebo bronzovým.
Přihlašujte se do 31. 7. 2017 na www.odpovednefirmy.cz.

REGISTRACE

4 tipy jak uspět v TOP OF 2017
1. Jednoduché vyplnění přihlášek
Přihlašování projektů či strategií vám nezabere moc času.Většinu otázek jsme
formulovali tak, aby stačilo vybrat z přednastaveného ANO-NE. Důležité: I
když se formuláře snaží postihnout všechny oblasti, které víme, že firmy řeší vyplňujete vždy jen informace, které ve své firmě máte opravdu k dispozici.

2. Zvyšte své šance na úspěch
Popište celkovou strategii firmy i vaše nejlepší projekty, ať máte srovnání.
Aby vám účast v TOP OF přinesla co největší hodnotu, je lepší, pokud kromě
hlavních kategorií - Velká a Malá firma - vyplníte i některou z projektových

kategorií. Více informací z různých oblastí znamená větší šanci, že právě vaše
aktivity zaujmou naše hodnotitele.

3. Že se CSR ve firmě teprve začínáte? U nás to nevadí.
TOP OF oceňuje certifikátem každý projekt, který úspěšně projde
hodnocením.Ocenění není omezeno jen na společnosti, které se tématům
odpovědného byznysu věnují řadu let - právě naopak. TOP OF cíleně
vyhledává a upozorňuje na nové aktivity v konkrétních komunitách i regionech
- v loňském roce se takto zapojily desítky středních i menších podniků.

4. Nemusíte být členem Byznys pro společnost
Ocenění TOP OF je nezávislé a otevřené všem společnostem v ČR. Nemusíte
být členskou firmou Byznysu pro společnost (BPS), abyste si vysloužili
ocenění za to, co pro rozvoj společnosti jako podnikatelé děláte.
Vyhodnocování svěřujeme do rukou desítek respektovaných osobností napříč
byznysem, veřejnými institucemi, médii či zástupci občanských sdružení.
Těšíme se na vaše přihlášky!
Tým TOP Odpovědná firma je tu pro vás.

TOP OF 2017 podporují:
Záštita: Senát PČR, PSP ČR, MPSV, MF ČR
Hlavní partneři: Sanofi, Tchibo Praha, Vodafone Czech Republic
Partneři: ČSOB, GSK, KPMG Česká republika, O2 Czech Republic, Plzeňský Prazdroj, Skupina ČEZ, Tetra Pak
Česká republika
Hlavní mediální partner: Economia
Mediální partneři: Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, Deník, Týden, Faktor S, Týdeník Echo

