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GfK Czech převzalo cenu za dlouhodobou 
podporu rozvoje českých i mezinárodních 
společností prostřednictvím marketingového 
výzkumu 

Praha, 21. dubna 2017 – Ve čtvrtek 6. dubna 2017 proběhl již 19. 

ročník vyhlášení ceny „Nejobdivovanější firma roku 2016“. Sdružení 

Czech TOP 100 předalo tuto cenu za účasti stovky vrcholových 

manažerů, a předání ceny probíhalo ve Francouzské restauraci 

v Obecním domě. 19. ročník 100 obdivovaných firem České republiky 

roku 2017, v kategorii All stars, získala první místo ŠKODA AUTO a.s. 

Na druhém místě se umístil AGROFERT a třetí příčku získala Alza.cz 

a.s. Celkem hlasovalo a žebříček sestavilo 1562 českých manažerů. 

GfK si odneslo cenu za dlouhodobou podporu rozvoje českých a 

mezinárodních společností prostřednictvím marketingového 

výzkumu. 

Czech Top 100 již od roku 1999 uděluje ocenění „Nejobdivovanější firma 

roku“ na základě sestavní žebříčku podle hlasování manažerů 

významných společností, kterých letos bylo 1562.  

Firmy jsou rozděleny do 25 oborů, kde stovku nejobdivovanějších firem pak 

tvoří ty, které se umístily na prvních čtyřech místech v každém oboru. 

Společnosti, které obdržely největší počet hlasů, jsou zařazeny do skupiny 

deseti nejobdivovanějších firem ČR – „ALL STARS“.  

Při této významné události byla též předaná i cena za „Dlouhodobou 

podporu rozvoje českých a mezinárodních společností 

v marketingovém výzkumu“, kterou převzala do svých rukou agentura 

GfK Czech. Cenu převzali zástupci z GfK Jiří Nosek, CCO a Lenka 

Harmon, Sector Leader Consumer Goods. „Předané ceny se velmi vážíme. 

Skutečnost, že naše výzkumy pomáhají našim klientům rozvíjet se a 

posilovat tržní pozici, je pro nás tou nejlepší motivací,“ říká Tomáš Drtina, 

Managing Director CZ&SK. 

 

O CZECH TOP 100 

Sdružení CZECH TOP 100 vzniklo v roce 1994 s hlavním cílem pravidelně 

sestavovat a zveřejňovat seznam nejvýznamnějších společností v České 

republice a na základě porovnání vybraných ekonomických ukazatelů je 

seřadit do uceleného žebříčku. V současné době vyhlašuje každoročně 

celou řadu žebříčků – např. 100 nejvýznamnějších firem ČR, 100 

obdivovaných firem ČR nebo žebříček Nejlepších výročních zpráv. Dále 

organizuje doprovodné programy, konference a odborná diskusní fóra. 

Více informací o společnosti najdete na www.czechtop100.cz.  
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O GfK 

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu 

a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK 

kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s 

dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje 

GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí 

místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním 

technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké 

objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům 

získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých 

spotřebitelů a zákazníků. 

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK 

na Twitteru: twitter.com/GfK_Czech. 
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