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Tisková zpráva

PROFI CREDIT paří mezi 100 nejlepších českých firem

Praha, 25. 11. 2016 – Společnost PROFI CREDIT uspěla v prestižní soutěži
„ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH”. Jejím cílem je v celonárodním měřítku vybrat,
zviditelnit a veřejně ocenit české firmy, podniky či společnosti, které napříč
obory dosahují vynikajících výsledků. PROFI CREDIT se letos umístil na 92.
příčce. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo na Pražském hradě.

Panevropská společnost Comenius už po jednadvacáté předala ve Španělském sále
Pražského hradu ocenění nejlepším českým firmám v rámci anketní soutěže
"ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH". Letošní ročník vyhrála již posedmé v řadě
automobilka Škoda Auto. Do první stovky nejlepších se letos dostala i
společnost PROFI CREDIT, v obrovské konkurenci obsadila 92. příčku.
„Potěšilo nás, že jsme se umístili v této prestižní anketní soutěži mezi stovkou
nejlepších českých firem a ocenění si velmi vážíme,“ říká ředitel PROFI CREDIT
Czech Rudolf Cejnar.
Cílem soutěže je zviditelnit a ocenit české firmy v co nejširším záběru ekonomických
aktivit. Jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací od vybraných
odborníků.
Návrhy musí splňovat tři omezení: firma je zaregistrovaná v tuzemsku a v Česku také
platí daně, má nejméně 20 zaměstnanců a její obrat za posledních 12 měsíců činil
nejméně 30 milionů korun.
Vyhodnocení a stanovení pořadí v maximální míře využívá konkrétní znalosti
širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace vycházejí z osobních znalostí,
zážitků či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při
profesionální činnosti, tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými
subjekty. Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací
jednotlivými respondenty.
http://www.comenius.cz/vysledkyc100n2016

PROFI CREDIT Czech, a.s. je významným poskytovatelem nebankovních půjček. Je součástí úvěrové divize nadnárodní finanční skupiny
Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších třech zemích střední a východní Evropy a v Rusku.
PROFI CREDIT Czech patří v Česku od roku 2000 mezi prvních pět hráčů na trhu nebankovních půjček. Vloni přesáhl v ČR celkový
objem poskytnutých úvěrů 2 miliardy Kč. Společnost podporuje nezaopatřené děti v rámci iniciativy Dětský úsměv s PROFI CREDIT.

