ČEPRO získalo prestižní mezinárodní ocenění „Arch of Europe“
PRAHA (14. července 2010) – Společnost ČEPRO si z 36. ročníku mezinárodního
setkání vedoucích představitelů firem z oblasti průmyslu, obchodu a služeb
v německém Frankfurtu odvezla významné ocenění „Arch of Europe“. V prestižní
zlaté kategorii získala certifikát za „významný přínos v oblasti podnikání, za
vysokou profesionalitu a vynikající výsledky“.
Společnost obstála v konkurenci dalších společností ze 118 zemí světa
dodržujících nejvyšší mezinárodní standardy v oblasti obchodu.
Komise složená z odborníků hodnotila výsledky vedení – managementu společnosti,
obchodní činnost a prestiž značky, ale i schopnost inovace a technologie .
Ceny uděluje každoročně prezident organizace Business Initiative Directions Jose E.
Prieto na základě pevně daných kritérií s cílem povzbudit systematické zlepšování
organizací. Certifikáty jsou určeny subjektům, které dosahují excelentních výsledků
v oblasti služeb zákazníkům a obchodních garancí, udržitelnosti společnosti, snižování
nákladů, konkurenčních cen a podnikové ochrany životního prostředí, a také vztahu
k okolí, kde společnost působí.
„Ocenění si velice vážíme, neboť pro nás představuje zhodnocení naší dosavadní
práce z hlediska výsledků a cílů, jichž chceme dosáhnout. Vytváří navíc předpoklady
pro další fungování společnosti a potvrzuje směr, kam se chceme v rámci
managementu ubírat,“ říká generální ředitel společnosti Jiří Borovec.
Business Initiative Directions má profesní vazby na společnosti ze 178 zemích světa,
jenž díky svým investicím v oblasti inovací, technologií, vzdělání a přístupu k
zákazníkům, zaujímají přední postavení na trhu. Organizace uděluje každoročně
ocenění subjektům z řad malých, středních a velkých podniků, používá přitom Model
kvality managementu QC100 podobně jako jiné zahraniční ocenění - Demingova cena
v Japonsku, Národní cena Malcolma Baldrige v USA, nebo EFQM v Evropě.
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Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České republice.
Jeho tržby za rok 2009 činí 40 miliard Kč. ČEPRO provozuje síť 1133 km produktovodů o
celkovém objemu 47 000 m³. K dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejich kapacita je 1 760
tisíc m³. Společnosti náleží 192 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR. Síť ČS EuroOil je největší
český distributor pohonných látek v České republice. V oblasti bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci získala společnost osvědčení „Bezpečný podnik“.
Více na: www.ceproas.cz

