NEWSLETTER
Szanowni Państwo,
przekazujemy Państwu najnowszy newsletter, dotyczący przedsięwzięć, w które się zaangażowaliśmy
oraz do udziału w których serdecznie Państwa zapraszamy. Na każdym wydarzeniu będziemy
promować „Przedsiębiorstwa Fair Play”.
Zachęcamy do lektury.

XXI edycja Programu! Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja!
Przypominamy o możliwości zgłaszania się do kolejnej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
W programie uczestniczy już 80 firm.
Czekamy na kolejne deklaracje.
XXI edycję programu swym patronatem objęło
10 Marszałków, Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
8 Regionalnych Oddziałów Telewizji Polskiej,
9 portali oraz redakcji branżowych. Wspiera nas
również 7 izb gospodarczych!

Komitet ds. Kreowania Wizerunku Polskiego
Przedsiębiorcy
Włączyliśmy się w prace Komitetu powstałego przy
Krajowej Izbie Gospodarczej. Na posiedzeniach między
innymi
promujemy
uczestników
programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”. Na ostatnim spotkaniu, które
odbyło się 13 marca br. omówiono również szczegóły
planowanych obchodów Dnia Przedsiębiorcy
w 2018
roku.

Zaprezentuj dobre praktyki na Targach
odpowiedzialnego biznesu!
7. edycja największego w Polsce wydarzenia
poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu,
zrównoważonemu rozwojowi - Targów CSR - odbędzie się
12 kwietnia 2018 roku. Jako wystawca oraz partner
wydarzenia serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
naszego stoiska na Stadionie PGE Narodowym w
Warszawie. Zaprezentujemy różnorodne działania
z zakresu CSR realizowane przez Laureatów programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”. Pokażemy, że polskie przedsiębiorstwa stały się świadome tego, jak
ważne są inicjatywy podejmowane na rzecz pracowników, środowiska czy społeczności lokalnych.

Trwają spotkania w regionach!
Za nami już trzy spotkania Laureatów programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017. Spotkaliśmy się już
z firmami z województw podkarpackiego, łódzkiego,
kujawsko-pomorskiego. Relacje z dotychczasowych
spotkań pojawiły się między innymi w Radiu PiK, TVP3
Bydgoszcz, Serwisie Informacyjnym Województwa
Łódzkiego, Rzeszowskim Portalu Informacyjnym.
Wkrótce spotkanie w województwie warmińsko-mazurskim.

Sukces Poukładany w Głowie
"Przedsiębiorstwo Fair Play" partnerem
Kongresu
Kadry!
Kongres
Kadry
to największe wydarzenie w branży HRM w
Polsce, a jego tegoroczna edycja
organizowana jest pod hasłem: Sukces
poukładany w głowie. To właśnie umysł pracownika urasta dziś do rangi przewagi konkurencyjnej,
stając się faktyczną wartością dla pracodawcy. Aby organizacja odnosiła sukcesy w każdym aspekcie
swojego funkcjonowania, potrzebuje podłączania naturalnych zdolności i wypracowanych umiejętności
swoich pracowników. Czynniki te determinują nasze myślenie, a zmiana sposobu myślenia
pracowników czy menedżerów, może zmienić funkcjonowanie organizacji. O tym, czy jest to możliwe,
wspólnie będziemy dyskutować podczas XXVII Kongresu Kadry.
Zapraszamy ➡ 14-16 maja, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Wielkanocne Życzenia
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu wiosenne życzenia, aby w czas
Święta Paschy w Państwa sercach, rodzinach
i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja
odradzającego się życia.

Pozdrawiamy,
Zespół Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"
www.fairplay.pl

