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Newsletter Alumni Deloitte
Colleagues for life! #9
Drodzy Alumni,
chociaż wakacje już trwają, to mam nadzieję, że znajdziecie czas na
zapoznanie się z najnowszym wydaniem naszego Newslettera. Przeczytacie w
nim m.in. o tegorocznej edycji rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central
Europe, najnowszym raporcie dotyczącym pokolenia milenialsów oraz
realizacji jednej ze zwycięskich iNICJATYW społecznych naszych
pracowników.
Życzę Wam udanego sezonu urlopowego!
Pozdrawiam,
Tomasz Konik
Clients&Industries Leader, Deloitte Polska

Co nowego?
Deloitte Technology Fast 50 Central Europe
Dziewiętnasty rok z rzędu zachęcamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w
rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie
Środkowej. Program promuje innowacyjność i zapewnia spółkom większą
rozpoznawalność oraz szansę na dalszy rozwój. W tym roku wprowadziliśmy

nową nagrodę specjalną – Social Impact Award. Nagroda została
wprowadzona z myślą firmach, które z powodzeniem łączą rozwój
innowacyjnych produktów czy usług technologicznych z pozytywnym
oddziaływaniem na społeczności i środowisko.
Dowiedz się więcej
Raport HR: Milenialsi 2018
Pokolenie milenialsów coraz bardziej obawia się o swoją przyszłość. Rozwój
czwartej rewolucji przemysłowej – w tym robotyki i IoT, sztucznej inteligencji
i uczenia maszynowego – zmienia charakter i sposób pracy. Dlatego młodzi
coraz chętniej myślą o nieetatowych formach zatrudnienia, wynika z
najnowszego raportu Deloitte Milenialsi 2018. Ponadto aż 83 proc. badanych
uważa, że firmy powinny działać według modelu odpowiedzialnego biznesu
4.0, czyli takiego, który wartości i etyczne decyzje wpisuje w DNA swojego
działania.
Odwiedź stronę raportu
Badania i rozwój w przedsiębiorstwach w Europie Środkowej w 2018
r.
Prezentujemy VI edycję raportu na temat działalności badawczo-rozwojowej
w Europie Środkowej, który pokazuje najnowsze trendy w dziedzinie badań i
rozwoju oraz strategie korzystania z dotacji i ulg podatkowych.
Dowiedz się więcej

Aktualności Deloitte
Wydarzenia
Stores of the future - czyli jak technologia
wspiera branżę retail
Sprzedaż online rośnie z roku na rok i coraz
więcej przedsiębiorców stawia na rozwój tego
kanału sprzedaży. Mimo to, przyszłość sklepów
tradycyjnych wydaje się niezagrożona, ponieważ

są artykuły, które przed zakupem chcemy
sprawdzić, zobaczyć, dotknąć, przetestować. Z
pewnością we wszystkich branżach handel online
będzie się rozwijać kosztem offline. Różne jednak
będzie tempo zmian w zależności od kategorii
produktów. Dodatkowo będziemy obserwować, a
właściwie już obserwujemy, mocną synergię
wszystkich kanałów sprzedaży.
SZCZEGÓŁY I REJESTRACJA
ARTYKUŁ: ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ…
DŹWIGNIĄ HANDLU

iNICJATYWY społeczne
pracowników Deloitte
9 czerwca w naszym biurze w Łodzi odbyło się
spotkanie dla dzieci z Fundacji Gajusz. Okazją
do wspólnego świętowania był Dzień Dziecka oraz
5 rocznica istnienia Programu Rodzeństwa.
Z grantu opłaciliśmy:
• Prezenty na Dzień Dziecka dla 58 dzieci
• Spotkanie w naszym biurze w Łodzi dla 41
dzieci
• Wyjazd agroturystyczny do Wiączynia Dolnego
dla 34 dzieci
Fundacja prowadzi szeroko zakrojoną działalność
na rzecz dzieci ciężko doświadczonych przez los.
W jej ramach działa między innymi hospicjum dla
dzieci nieuleczalnie chorych i ośrodek
preadopcyjny Tuli Luli. Zachęcamy Was do
wsparcia jej działań.
STRONA FUNDACJI
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6 megatrendów będzie miało największy wpływ na kształt globalnej
gospodarki
Niemal jedna piąta inwestorów private equity w Europie Środkowej
przewiduje niższe ceny zakupu
Polskie firmy tracą miliony złotych na złym zarządzaniu
oprogramowaniem
Dla ponad 60 proc. milenialsów niestandardowe formy zatrudnienia
są alternatywą dla etatu
Mimo rosnącej roli robotyzacji niemal połowa firm prywatnych na
świecie planuje w tym roku zwiększyć zatrudnienie
Deloitte wspiera Związek Piłki Ręcznej w Polsce w organizacji
mistrzostw świata w 2023 roku
Deloitte po raz czwarty z rzędu z nagrodą dla największej firmy
doradztwa podatkowego w rankingu „Rzeczpospolitej”
Brak przejrzystości przepisów pozostaje największą barierą w
korzystaniu z zachęt na działalność badawczo-rozwojową w Europie
Środkowej

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.:




Wealth inequality: The reasons behind the growing gap
The Deloitte City Mobility Index
Designing equality

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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