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Colleagues for life! #8
Drodzy Alumni,
Zapraszam serdecznie do zapoznania się z najnowszym wydaniem naszego Newslettera. W
tym miesiącu Deloitte będzie partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego
odbywającego się 14-16 maja w Katowicach. Prezentujemy też najnowsze raporty Deloitte
dotyczące trendów w obszarze HR i cyfrowej dojrzałości banków.
Zachęcam też do rejestracji na nasze wydarzenia oraz zapoznania się z najnowszymi
publikacjami Deloitte.
Pozdrawiam,
Tomasz Konik
Clients & Industries Leader, Deloitte Polska

Co nowego?
Udział Deloitte w EKG
Już po raz dziewiąty Deloitte będzie partnerem jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń
gospodarczych w Polsce. X edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się w

dniach 14-16 maja 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Nasi eksperci zostali zaproszeni do udziału w panelach na temat m.in. gospodarki w obiegu
zamkniętym w UE (Julia Patorska), kobiet w biznesie (Dorota Snarska-Kuman) czy
automatyzacji i robotyki w zaawansowanych usługach (Paweł Zarudzki).
Dowiedz się więcej

Raport Trendy HR
Tematem raportu Deloitte Global Human Capital Trends 2018 jest radykalna zmiana, z
którą będą musieli zmierzyć się liderzy biznesowi na całym świecie: gwałtowna
popularyzacja idei firmy odpowiedzialnej, z misją, przyczyniającej się do pozytywnej
zmiany społecznej.
Odwiedź stronę raportu

Pełne elektroniki stadiony mają zapewnić kibicom bezpieczeństwo
Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Rosji startują już za nieco ponad miesiąc. Coraz
częściej pojawiają się pytania, czy kibice oraz piłkarze będą bezpieczni na 12 rosyjskich
stadionach. Jak wynika z raportu „Deloitte’s sports industry starting lineup. Trends expected
to disrupt and dominate 2018” operatorzy stadionów będą w coraz większym stopniu polegać
na technologii cyfrowej, by zwiększyć bezpieczeństwo zarówno odwiedzających je fanów,
jak i samych sportowców.
Dowiedz się więcej

Raport Digital Banking Maturity
Badanie EMEA Digital Banking Maturity 2018 to pierwsze badanie w historii, które ocenia
pełne spektrum produktów i funkcjonalności instytucji finansowych, a także preferencje
konsumentów na każdym z badanych rynków. Aby zmierzyć dojrzałość cyfrową danego
kraju, zespół badaczy porównał pięć największych banków według wielkości aktywów
każdego kraju. Pełne badanie zawiera wyczerpujące dane na temat 238 banków i 10
FinTechów.
To cyfrowy przewodnik dla wszystkich, którzy chcą zwyciężyć w nowym świecie
bankowości po PSD2.

Odwiedź stronę raportu

Aktualności w Deloitte
Wydarzenia

Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm
Wspólnie z firmą Randstad, partnerem analizy polskich wyników badania „Trendy HR
2018”, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie podsumowujące wyniki
szóstej edycji badania „Human Capital Trends”. Tegorocznemu raportowi nadaliśmy
tytuł „Czas odpowiedzialnych firm”, gdyż, jak się okazało – dla współczesnych firm równie
ważne, jak osiągnięcie satysfakcjonujących wyników finansowych, jest poszanowanie i
troska o otoczenie społeczne, w tym również o pracowników.
Zarejestruj się na wydarzenie

CFO Forum - bezpłatne śniadanie biznesowe
Ustawa o jawności życia publicznego i ulga na B+R
Dyrektorów Finansowych i Członków Zarządu zapraszamy na kolejne spotkania CFO Forum
Zapraszamy na kolejne spotkanie CFO Forum poświęcone uldze na działalność badawczorozwojową (B+R) oraz wpływowi wdrożenia projektu ustawy o jawności życia publicznego
na przedsiębiorstwa.
Szczegóły i rejestracja

Zobacz również inne wydarzenia organizowane przez Deloitte: http://wydarzenia.deloitte.pl/

Informacje Prasowe





Połączenie przełomowych technologii wewnątrz firmy kluczem do zwiększenia jej
wartości
Polskie banki muszą inwestować w otwartą bankowość, aby utrzymać się w cyfrowej
czołówce Europy
W Polsce marnuje się 9 mln ton żywności rocznie – to problem ekonomiczny czy
etyczny?
Rynek fitness w Polsce rośnie dzięki firmowym kartom sportowym oraz tanim
karnetom






Firma Deloitte piąty rok z rzędu zwycięża w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”
CEMEX Polska i Grupa Orlen otrzymały nagrodę Deloitte Green Frog za najlepsze
raporty niefinansowe w Europie Środkowej
Świadome zarządzanie wpływem społecznym pozwoli firmie przyciągnąć
najlepszych pracowników
W tym roku przychody z esportu przekroczą po raz pierwszy miliard dolarów

Deloitte Insights
Chcielibyśmy podzielić się z Wami wiedzą naszych pracowników i zapewnić wszystkim
dostęp do wyjątkowych treści. Właśnie dlatego stworzyliśmy Deloitte Insights.
Na stronie Deloitte Insights znajdziecie tematy i raporty do tej pory niepublikowane na
polskiej stronie Deloitte.
Zachęcamy Was do lektury najciekawszych artykułów, m.in.:




Designing work environments for digital well-being
Digital media trends survey
Decoding millennials in the gig economy

LinkedIn
Zapraszamy do rejestracji do grupy LinkedIn Alumni Deloitte in Poland. Do grupy mogą
przystąpić obecni pracownicy i Alumni, którzy są zapisani do programu przez
stronę Deloitte Alumni. Dołącz do nas w serwisie LinkedIn i zaproś innych, którzy
pracowali razem z Tobą.

Masz pytania?
Jeśli masz pytania, napisz do Karoliny Niżnik, koordynatora programu. Jeśli chcesz
podzielić się z nami swoją zawodową historią, dowiedzieć się, co nowego dzieje się w firmie
lub nawiązać kontakt z osobą w Deloitte, napisz do nas.
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