K&H Bank, családi vállalkozások kiválósági díja
A K&H Bank családi vállalatok kiválósági díjat már 5 évvel ezelőtt létrehozta azért, hogy támogassa
és elismerje a vállalkozások gazdasághoz való hozzájárulását és elkötelezettségét a társadalom
iránti. 2020-ban a koronavírus-járvány kihívásaira adott példamutató megoldásokat három
kategóriában díjazza;





innováció (a vírusjárvány következtében megvalósult, vagy arra adott válaszként a
közeljövőben tervezett fejlesztésekkel lehet nevezni)
hosszú távú stratégia (azoknak a megoldásoknak az elismerése a cél, amelyek a koronavírusjárványra reagálva bemutatják hogyan alakították át a cég üzleti stratégiáját a megváltozott
piaci követelményekre válaszolva, miként biztosították a vállalat hosszú távon sikeres
működését),
társadalmi felelősségvállalás (a családi vállalatok mennyire elkötelezettek a társadalom iránt,
a járvány idején, vagy annak következtében mit tettek a helyi közösségért, a társadalomért,
akár a közvetlen, vagy a tágabb környezetükben).

Díjazás, elismerés:
- sajtónyilvánosság a nyertes cégek számára a Forbes magazinban,
- ünnepélyes díjátadó a Forbes Családi Vállalatok Gálán.
(Az elismerés költségeit és adóvonzatát a K&H viseli.)
Részvételi feltételek
A díjazottra vonatkozó rendelkezések:
a díjra azok a Magyarországon bejegyzett cégek jelentkezhetnek, amelyek éves árbevétele
meghaladja a 300 millió forintot, és
- a vállalat legalább 51% -a magánszemély(ek) tulajdonában van, és
- a vállalat legalább 25%-a egy család* tulajdonában van, és
- a családnak legalább az egyik tagja aktívan a vállalat vezetésében dolgozik, vagy részt vesz a
stratégiai döntések meghozatalában.
A vállalatok a nevezési lap kitöltésével jelentkezhetnek a díjra.
A nevezési lap, mely maximum 4 db A4-es oldal lehet, tartalmazza:
- a szükséges cégadatokat (1 oldal)
- a cég bemutatását (a cég történetének és tevékenységének rövid bemutatása, fontos
fordulópontok a cég életében, piaci helyzet - maximum 1 oldal)
- a díjazásra alkalmasságot a kategóriának megfelelően megjelölt tartalommal (maximum 2 oldal)
A hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt jelentkezési lapot elektronikus úton, pdf formátumban
kell benyújtani. A pályázók és a pályázókat képviselő természetes személyek a pályázat
benyújtásával automatikusan elfogadják a pályázati kiírásban foglaltakat.
Értékelés és odaítélés: a zsűri saját belátása, szakmai megítélése szerint bírálja el a beérkező
pályázatokat.
A pályázatok leadási határideje: 2020. augusztus 31.

További feltételek: https://csaladivallalatok.kh.hu/k-and-h-kivalosagi-dij/
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