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NejBusiness.cz – Projekty a aktivity

Portál NejBusiness.cz přináší pravidelný přehled o dění v bezmála 50 oborech průmyslu a služeb. Míří na
cca 100 000 firem, cca 500 000 manažerů, podnikatelů a odborníků nebo na cca 500 000 mladých lidí…
Denně informujeme o novinkách a zajímavostech souvisejících s mnoha obory. Přidává tipy na nové nebo
inovované výrobky či technologie, inspirující životní příběhy a zkušenosti nebo například zajímavé
rozhovory. Pravidelně prezentuje tipy na zajímavé nabídky práce, možnosti profesního vzdělávání, informace
související s legislativou, aktuální veřejné zakázky nebo například informace o dotacích a grantech. Velmi
významnou částí portálu je obchodní platforma Trh firem. Dává také prostor odborníkům svobodně vyjádřit svůj
názor na aktuální, profesní nebo společenská témata.
NejBusiness.cz je pomocníkem mnoha firmám a odborníkům působícím v nejvýznamnějších oborech v celé České
republice a na Slovensku. Pomáhá s rozvojem firem, rozšířením obchodních partnerů u nás i v zahraničí,
nalezením nových zaměstnanců, zlepšením pracovního prostředí, získání výhodných úvěrů, efektivní
propagací, rozložením podnikatelských rizik a mnoha dalších oblastech. Podílí se také na mnoha zajímavých
projektech. Firmám nabízí zajímavé možnosti spolupráce.

Projekty pro firmy
Prohlédněte si některé z našich projektů, kterým se věnujeme a díky kterým pomáháme firmám a jednotlivým
odborníkům. Jedná se o zajímavé dlouhodobé a systematické projekty.
Využijte některé naše projekty k podpoře Vaší firmy:

•

Business Point
◦ cyklus regionálních setkávání představitelů firem, manažerů a podnikatelů
◦ v jednotlivých regionech České a Slovenské republiky
◦ životní příběhy a zkušenosti, zajímavé informace, vzdělávání…
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•

Dotace a granty
◦ přehled aktuálních výzev dotací a grantů
◦ pro firmy, školy, neziskový sektor nebo veřejnou správu
◦ ze fondů EU, státního rozpočtu, krajů, Visegrádského fondu...

•

Nabídky práce
◦ firmám pomáháme nalézt vhodné zaměstnance
◦ informujeme o pracovních příležitostech pro odborníky v jednotlivých oborech
◦ spojujeme firmy s odborníky

•

Názory a komentáře
◦ pravidelný pohled na aktuální dění očima zástupců firem
◦ majitelé, manažeři, významní zaměstnanci českých a slovenských firem

•

Newsletter
◦ každý týden přinášíme novinky ze světa vybraných oborů
◦ přímo na e-mailové adresy technikům, obchodníkům, šéfům firem…

•

Novinky a zajímavosti z jednotlivých oborů
◦ pravidelně přinášíme zajímavosti a novinky odborných firem pro odborníky
◦ pomáháme firmám s efektivní propagací jejich výrobků a služeb
◦ informace o oceněních, výročích, personálních změnách a dalších zajímavostech...

•

Osobnosti v businessu
◦ volný cyklus medailonků přibližujících významné osobnosti českého a slovenského businessu
◦ majitelé, manažeři, významní zaměstnanci českých a slovenských firem
◦ životní příběh, zkušenosti, zájmy, koníčky, vize, plány

•

Příběhy firem
◦ cyklus rozhovorů a reportáží s představiteli český a slovenských firem
◦ zajímavé životní příběhy, zkušenosti, specifický pohled na obor
◦ články a videa

•

Studuj techniku
◦ podporuje zájem mladých lidí o technické obory, řemesla a technologie
◦ míří na bezmála 500 000 mladých lidí z celé České a Slovenské republiky
◦ žáci a studenti základních, středních a vysokých škol
◦ pomáhá naplňovat potřeby firem v oblasti personalistiky

•

Šéfové testují
◦ představitelé významných firem testují vybrané výrobky či služby
◦ pohodová show pro české a slovenské manažery a podnikatele
◦ sdílí se svými zkušenostmi a pohledy
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•

Trh firem
◦ máme přehled o oboru a známe potřeby firem, máme rozsáhlé kontakty
◦ pomáháme firmám v oblastech, které souvisí s provozem firmy
▪ nové obchodní příležitosti, kooperace a různé formy spolupráce u nás i v zahraničí
▪ prodej a nákup firem, investice a investiční příležitosti
▪ nákup a prodej technologií (výrobní linky, výrobní technologie, stroje, atd.)
▪ nákup a prodej komerčních nemovitostí
▪ rozložení rizik v podnikání, apod.…

•

Uč s a vyhraj!
◦ pomáháme rozvíjet a oceňovat talenty a píli mezi dětmi a mladými
◦ míří na bezmála 500 000 mladých lidí z celé České a Slovenské republiky
◦ žáci a studenti základních, středních a vysokých škol
◦ zajímavý prostor pro propagaci firem zaměřujících se na mladé

•

Ze života firem
◦ unikátní cyklus určený pro české a slovenské firmy
◦ cyklus zahrnuje dvě základní oblasti:
▪ tématické ankety na aktuální témata související s chodem firem...
▪ odborné informace, články, praktická pomoc, rozhovory, komentáře…

•

Veřejné zakázky a poptávky
◦ aktuální přehled veřejných zakázek a poptávek
◦ města, obce, kraje, státní a veřejné instituce, soukromé projekty
◦ denně aktualizovaná databáze zakázek a poptávek

Služby pro firmy
Díky naším dlouholetým zkušenostem, kontaktům, znalostem různých oborů, týmu spolupracovníků a partnerů
můžeme firmám nabídnout zajímavé služby, ve vysoké kvalitě a za rozumnou cenu. To vše pro Českou
republiku, Slovensko, Polsko nebo další země celého světa (někde samozřejmě jen v omezené míře...).
Firmám pomáháme v těchto oblastech:

•

NejBusiness Benefits
◦ pomáháme zajistit hodnotné firemní benefity
◦ pro malé i velké firmy
◦ za výhodných podmínek pro každou firmu
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•

NejBusiness Clients
◦ hledáte nové zákazníky u nás a/nebo v zahraničí?
◦ potřebujete posílit Váš obchod nebo export?
◦ potřebujete prodat více služeb nebo výrobků, upevnit pozici na trhu?

•

NejBusiness Companies and Products
◦ pomůžeme s mezinárodní podporou Vaší firmy a Vašich výrobků nebo služeb
◦ zařadíme Vaší firmu do mezinárodní obchodní databáze ProfiBusiness.world
◦ pomůžeme s oslovením nových partnerů v zahraničí

•

NejBusiness Connection
◦ potřebujete spojit síly s dalšími partnery u nás i v zahraničí?
◦ potřebujete podpořit prodej, kooperaci nebo něco jiného?
◦ potřebujete prodat firmu, realizovat akvizici nebo rozvíjet firmu?

•

NejBusiness Consulting
◦ potřebujete pomoc s prodejem firmy nebo akvizicí?
◦ potřebujete ocenit Vaší firmu, divizi nebo záměr?
◦ potřebujete připravit podklady pro investory nebo obchodní partnery?

•

NejBusiness Finance
◦ potřebujete získat výhodné úvěry pro Vaší firmu?
◦ potřebujete financovat Váš další rozvoj, krizi nebo zajímavý záměr?
◦ potřebujete peníze pro Vaší firmu?

•

NejBusiness Help
◦ pro české a slovenské manažery a podnikatelům
◦ pomáháme jim zvládat jejich každodenní problémy a starosti
◦ v osobním i pracovním životě

•

NejBusiness HR
◦ potřebujete nalézt nové zaměstnance mezi mezi mladou i starší generací?
◦ potřebujete posílit tým současných zaměstnanců?
◦ potřebujete zlepšit pracovní prostředí nebo mezilidské vztahy ve firmě?
◦ potřebujete snížit fluktuaci zaměstnanců?

•

NejBusiness PR
◦ potřebujete podpořit Vaší firmu, Vaše výrobky nebo služby?
◦ potřebujete podpořit Váš marketingových a obchodní tým ve firmě?
◦ potřebujete posílit pozici na trhu, odvrátit (omezit) nástup konkurence?
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•

NejBusiness Risks and Strategy
◦ potřebujete rozložit podnikatelská rizika?
◦ potřebujete Vaší firmu více rozjet?
◦ potřebujete získat nový impulz do života firmy (Vašeho života)?
◦ nevíte jakou cestou se dále v podnikání vydat?

Působíme i v jiných oborech
Portál NejBusiness.cz je součástí skupiny, která působí ve více jak 50 oborech průmyslu a služeb. Denně oslovuje
představitele firem a odborníky z nejvýznamnějších oborů. Dlouhodobě se zaměřuje na bezmála 100 000 firem
v České republice a na Slovensku nebo daleko větší počet v rámci mezinárodních projektů.
Vybrané projekty:

•

•

•

E-FeedBack
◦ zlepšujeme pracovní prostředí a mezilidské vztahy ve firmách
◦ snižujeme fluktuaci a nespokojenost zaměstnanců
◦ pomáháme zaměstnance motivovat k lepšímu pracovnímu nasazení
◦ pomáháme lépe využívat lidský potenciál každé firmy
ProfiBusiness.world
◦ mezinárodní obchodní platforma spojující firmy z různých částí světa
◦ pomáhá firmám hledat obchodní partnery ve své zemi a/nebo v zahraničí
◦ zaměření na bezmála 30 oborů průmyslu a služeb

Můžeme pomoci i Vám
•
•
•

Můžeme Vám pomoci - rádi si Vás vyslechneme a navrhneme možnosti spolupráce!
Nezávazně, jasně, přehledně a cenově výhodně...
Rozhodnutí je pak již jen na Vás...

Více informací získáte na www.nejbusiness.cz/pro-firmy

Kontakt
Petr Hamrozi
CEO
Mobil: +420 733 139 882 (CZ), +421 915 946 533 (SK), +48 600 636 460 (PL)
E-mail: petr.hamrozi@nejbusiness.cz
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