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Nová kampaň Deloitte „Děláme věci, které mají význam“ motivuje
společnost k výjimečným činům: 8 příběhů, na nichž záleží
Praha, 22. 3. 2017 – Společnost Deloitte přichází s novou kampaní „Děláme
věci, které mají význam“. V 8 videích přestavuje 8 různých osobností, které
svými aktivitami přispívají k rozvoji společnosti. Chirurg, řádová sestra, IT
expertka, designerka, monsignore, umělec, mecenáš a šlechtic či podnikatel
říkají, co pro ně v životě má význam. Cílem projektu je zviditelnit jedinečné
příběhy, které jsou plné odvahy, důvěry, nadšení, zkušeností i znalostí, tedy
hodnot, jež reprezentuje i značka Deloitte.
Co osobnost, to jiný příběh. Deloitte vybral 8 lidí z různého společenského spektra, kteří
pomáhají druhým. V nové kampani se tak objevují chirurg Tomáš Šebek, IT expertka
Barbora Bühnová, řádová sestra Angelika, zakladatelka Designbloku Jana Zielenski,
monsignore Josef Suchár, mecenáš a šlechtic Constantine Kinský, umělec Tomáš Töpfer i
podnikatel Zbyněk Frolík.
„Životní filozofií hrdinů v naší kampani je potřeba pomáhat druhým, což považují za
přirozenou součást svých životů. Záměrem celého projektu je zviditelnit tyto jedinečné
lidi, šířit dále jejich životní zkušenosti, a na základě toho inspirovat další,“ říká o projektu
Diana Rádl Rogerová, vedoucí partnerka Deloitte ČR. A doplňuje: „Jsme silná a stabilní
značka, společnost nám pomohla k úspěchu, a my jí to chceme vracet zpět. Není možné
dělat jen byznys, musíte se zajímat o to, co se děje kolem vás, a vracet společnosti něco
s přidanou hodnotou. Proto jsme se rozhodli zachytit příběhy, které by neměly
zapadnout.“
Součástí projektu je i soutěž „Příběhy o věcech, které mají význam“. Každý může ve
dvaceti větách napsat svůj příběh o tom, na čem podle něj záleží, nebo posílat tipy na
jedince, kteří takové věci udělali. Pro autora nejlepšího příspěvku společnost Deloitte
zajistí zfilmování jeho příběhu a oběd s vedoucí partnerkou Dianou Rádl Rogerovou.
Další informace včetně videí najdete na stránce věnované k projektu:
www.zalezinatom.cz.
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Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením
omezeným zárukou („DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích
členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte
Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobné informace o společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích
členských firmách jsou uvedeny na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství v
oblasti rizik a daní a související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně
propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poznatky
a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce
kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více o
způsobu, jakým zhruba 244 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních
sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.
Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central
Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě.
Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou
samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe
Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím téměř 6 000
zaměstnanců ze 41 pracovišť v 18 zemích.
© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.
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