VEDEL SI, ŽE...
Vďaka poskytovaniu kvalitných služieb v oblasti poradenstva udelili popredné
výskumné firmy spoločnosti Deloitte už šiesty rok po sebe významné
ocenenia.
ALM Intelligence označili Deloitte ako #1 v Global Business Consulting,
#1 v Global Consulting, #1 v Global Strategy and Operations (po druhýkrát),
#2 v Global HR Consulting a #3 v Global IT Consulting. IDC MarketSpace
nás ohodnotil ako lídra v Global Business Consulting a ako lídra na
rôznorodých trhoch. Gartner nás na základe výšky výnosov umiestnil na
prvú priečku Consulting Service Providers by Market Share – celosvetovo.
Za finančný rok 2016 Deloitte posilnil svoju globálnu pracovnú silu vo
všetkých regiónoch a odvetviach.
Náš tím celosvetovo doplnilo 72 000 nových profesionálov, čím sa naša
pracovná sila globálne zvýšila na 244 400 odborníkov. Prednedávnom
otvoril Deloitte aj svoju už v poradí štvrtú Deloitte University v Singapure.
(Ak by si nevedel/a, ďalšie tri sa nachádzajú v Belgicku, Francúzsku
a v Indii).
Na základe predchádzajúcich skúseností so sponzorovaním Olympijských
a paraolympijských hier 2016 v Riu sme sa rozhodli v tomto nastavení
pokračovať a v roku 2020 budeme participovať na OH v Tokiu.
V rámci tohtoročných OH sme hrdými kolegami 15 atlétov nášho Deloitte
tímu za USA. Box, futbal, dráhové disciplíny a gymnastika, olympionici
a paraolympionici, všetci z nášho Deloitte tímu súťažili a zdolávali samých
seba v Rio de Janeiro.
Okrem iného v USA finančne podporujeme aj ragby,
rýchlokorčuľovanie, para-jazdeckú drezúru a para-triatlonský klub.
Spoločnosti Apple a Deloitte oznámili v septembri 2016 strategické
partnerstvo, v rámci ktorého budú spolupracovať na vývoji operačného
systému iOS pre mobilné zariadenia Apple a iPad. Deloitte vytvára nové
oddelenie služieb zameraných na Apple, ktoré je vôbec prvé svojho
druhu. V rámci tochto oddelenia pracuje viac ako 5 000 odborníkov.

Spoločne budeme spolupracovať aj na rozvoji novej ponuky služieb
s názvom Enterprise Next, ktoré budeme poskytovať oddeleniu
poradenstva našej spoločnosti. Jej cieľom bude pomôcť klientom, aby
dokázali plne využiť ekosystém iOS vrátane hardvéru, softvéru a služieb
v ich vlastnom pracovnom prostredí.
V roku 2016 spoločnosť BREEAM udelila našej kancelárii „The Edge“
v Holandsku certifikát najudržateľnejšej budovy na svete v rámci
hodnotenia BREEAM vďaka dovtedy najvyššiemu hodnoteniu 98,36 %. The
Edge je druhou najvyššou budovou, ktorej bol udelený certifikát BREEAM.
Budova má 40 000 m2 a kombinuje dizajn, ktorý šetrí energiu, kontroluje
teplotu a vytvára si vlastnú energiu.
Vonkajšia fasáda budovy je okolo okien pokrytá solárnymi panelmi
s celkovou plochou 4 100 m2, aby produkovala dostatočnú elektrinu.
Ohrievací a chladiaci systém budovy je zásobovaný čiastočne orientáciou
budovy na juh a zároveň aj vodonosnou vrstvou tepelnej energie
akumulačného systému.
Návštevníci budovy vedia regulovať teplotu a svetlo v budove
pomocou svojich smartfónov. Výsledkom je o 70 % nižšia spotreba
elektrickej energie. Dažďová voda sa zbiera a následne sa využíva na
splachovanie a polievanie zelene okolo budovy. K budove je dobrý prístup
mestskou hromadnou dopravou aj po miestnej cyklistickej ceste. Budova má
tiež k dispozícii 500 miest na zaparkovanie bicyklov návštevníkov.
Deloitte má vlastnú žabu – presnejšie Nectophrynoides deloittei, ktorá
bola objavená v roku 2005 v pralesoch Ruhebo v Tanzánii počas participácie
na ochrane prírody dažďových pralesov v Afrike.
Prostredníctvom nášho projektu na ochranu prírody dažďových pralesov sme
v roku 2010 finančne podporili ochranu týchto pralesov v Afrike. Spoločnosť
„The African Rainforest Conservancy“ sa nám za to odmenila tým, že
9. februára 2011 nám v New Yorku odovzdala významné globálne ocenenie
v podobe „vlastnej žaby Deloitte“. Toto ocenenie predstavuje pre
spoločnosť veľké uznanie za významnú spoluprácu s organizáciami
United Bank of Carbon a African Rainforest Trust v oblasti zveľaďovania
prostredia Tanzánie pre budúce generácie.

