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Deloitte hledá nejrychleji rostoucí technologické firmy
ve střední Evropě, přihlásit se mohou do 31.7.2017
Na českém žebříčku skončily loni na prvních dvou místech DataSpring a ZOOT, spolu
s dalšími pěti z ČR se dostaly i do top žebříčku v regionu CE
Praha, 29. května 2017 – Startuje další ročník žebříčku Deloitte Technology Fast
50 Central Europe, který už po 18. hledá padesátku nejrychleji rostoucích
technologických firem ve střední a jihovýchodní Evropě. Pro kvalifikaci do
přehledu společnosti musí dosáhnout na výnosy v minimální výši 50 tisíc eur za
každý rok v letech 2013 až 2016. V rámci žebříčku společnost Deloitte letos
hledá i firmu, jejíž inovativní produkt nebo služba mají významný dopad na trh.
Firmy se mohou přihlásit on-line až do 31.7.2017, vyhlášení výsledků Fast 50 za
ČR i region CE proběhne na podzim letošního roku.
“Význam tohoto programu rok od roku roste, díky němu podporujeme nové příležitosti
pro lokální společnosti, které rostou tempem, jež rozhodně stojí za pozornost. Přispívají
k inovacím, udávají nové trendy, přinášejí nový pohled na technologie a jejich aplikaci do
každodenních životů,“ říká Senta Čermáková, ředitelka inovací v Deloitte. A doplňuje:
„Každoročně navíc pozorujeme, jak se i díky našemu žebříčku z malých hráčů stávají
společnosti, které obstojí v konkurenci i mezinárodním srovnání. Letos bychom rádi
přivítali i více firem zohledňujících ekologický přístup k podnikání.“
Technology Fast 50 Central Europe z pohledu loňských vítězů za ČR
“Pro mladou společnost, jako jsme my, již samotné spojení jejího jména s touto soutěží
znamená velké ocenění, v našem případě navíc korunované prvním místem. Vysíláte tak
trhu signál, že jdete správným směrem a nebojíte se srovnání. Díky účasti se nám
významně zvedl počet nových zájemců o práci u nás. To vnímám jako jedno z jasných
měřítek atraktivity společnosti. Technology Fast 50 tak může pomoci i mladé neznámé
firmě získat talenty, o které je na IT trhu čím dál větší nouze,” říká Zdeněk Honek,
obchodní ředitel DataSpring.
„Umístění v žebříčku Technology Fast 50 nám pomohlo zviditelnit se. Deloitte je
celosvětově známá firma se zárukou profesionálního přístupu a hodnocení. Po vyhlášení
se nám začala ozývat zahraniční média, které zaujal náš specifický kanál prodeje módy,
jenž v regionu střední Evropy děláme jinak. Pozitivní dopad to mělo i na vztahy s našimi
obchodními partnery a investory,” objasňuje Sára Čechová, ředitelka pro investice a
strategie ve společnosti ZOOT.
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O žebříčku 2017 Technology Fast 50 Central Europe
Soutěž Technology Fast 50 Central Europe každoročně mapuje nejrychleji rostoucí
technologické firmy v České republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Bulharsku,
Rumunsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Albánii, Bosně a Hercegovině, Makedonii,
Černé Hoře, Kosovu, Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Do všech žebříčků se mohou přihlásit
firmy z těchto oborů: Hardware, software, media, komunikace, farmaceutický průmysl,
high-tech, nanotechnologie, lékařské technologie.
Registrace probíhá on-line do 31.7.2017 na Technology Fast 50.
Kompletní přehled pravidel
Kategorie Technology Fast 50
Pro kvalifikaci do hlavního žebříčku Technology Fast 50 ve střední Evropě / v CZ musí
účastníci splnit tato kritéria:






Roční výnosy společnosti dosahují minimálně 50 tisíc eur v každém roce v letech
2013 až 2016.
Firma má sídlo v jedné z následujících zemí ve střední Evropě: Albánie, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko,
Lotyšsko, Litva, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko,
Slovensko nebo Slovinsko.
Vývoj či výroba vlastních technologií, či vynakládání významné části kapitálu na
výzkum a vývoj.
Vlastnická struktura, která vylučuje většinově vlastněné dceřiné společnosti
strategických subjektů.

Kategorie „Velká pětka“


Kategorie Velká pětka zahrnuje velké rychle rostoucí společnosti, které dosáhly v
předchozích čtyřech letech mimořádného růstu. Pro kvalifikaci musí společnosti
splnit stejná kritéria jako pro hlavní kategorii Fast 50 s výjimkou ročních výnosů
ve finálním sledovaném roce (2016), v němž musí výnosy pro zařazení do této
kategorie přesáhnout 25 milionů eur.

Kategorie „Vycházející hvězdy“
Do kategorie Vycházející hvězdy společnost Deloitte řadí „začínající“ firmy, které vykazují
velký potenciál, ale jsou příliš nové na to, aby mohly splnit požadavek minimální doby
působení v odvětví čtyři roky nutný pro zařazení do hlavní kategorie. Pro kvalifikaci musí
společnosti působit v odvětví nejméně poslední tři roky (2014-2016) a jejich výnosy
vyšší než 30 tisíc eur. Jinak platí stejná kritéria jako pro zařazení do hlavní kategorie
Technology Fast 50.
Novinka pro rok 2017: „Cena za nejvíce disruptivní inovaci“
Letos poprvé společnost Deloitte hledá společnost s jedinečným a inovativním produktem
nebo službou, která má revoluční dopad na trh. Vybrána bude pouze jedna společnost
v celém středním a jihovýchodním regionu.
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Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným
zárukou („DTTL“), síť 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. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno 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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