Warszawa, 24.10.2003

Rzetelne i wiarygodne – „Przedsi biorstwa Fair Play”!
Zako czenie I etapu
VI edycji programu promocji kultury przedsi biorczo#ci

Zako czy si! w a"nie pierwszy etap weryfikacji firm w programie promocji kultury przedsi!biorczo"ci
„Przedsi biorstwo Fair Play 2003”. Jest to ju( VI edycja programu, który jest wiarygodnym
realizowanym na skal! krajow) przedsi!wzi!ciem, ukierunkowanym na propagowanie zasad etyki i kultury
przedsi!biorczo"ci w biznesie.
Ide) programu jest promocja etyki w dzia alno"ci gospodarczej, przy czym etyka jest rozumiana jako zespó
norm rzetelnego post!powania we wzajemnych relacjach przedsi!biorców z klientami, kontrahentami,
pracownikami, wspólnikami oraz spo eczno"ci), w adz) lokaln) i pa stwow), norm zgodnych z
obowi)zuj)cym prawem i powszechnie przyj!tymi normami spo ecznymi.
Organizatorzy programu Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Bada nad Demokracj) i
Przedsi biorstwem Prywatnym od lat promuj) rzetelno", i uczciwo", w dzia alno"ci gospodarczej.
Wynikiem tych dzia a jest m.in. program promocji kultury przedsi!biorczo"ci „Przedsi!biorstwo Fair Play”.
„Przedsi!biorstwo Fair Play” jest jedynym programem, w którym oceniane s) wszystkie aspekty dzia alno"ci
firmy, a nie tylko jej wyniki ekonomiczne czy jako", wyrobów. Poprzez uniwersaln) wymow logo „PFP” i
rzetelno#. weryfikacji – program sta0 si po()danym narz dziem budowania presti(u firmy na rynku
ogólnopolskim. Program jest popierany przez Prezydenta RP, Premiera RP oraz Ministra Gospodarki.
W wielu województwach patronat honorowy obj!li przedstawiciele w0adz regionalnych.
Do udzia u w VI edycji programu zg osi o si! prawie 600 firm z ca0ego kraju. Do II etapu zakwalifikowa o si!
ostatecznie 548 przedsi biorstw, które przesz y pozytywnie pierwsz) weryfikacj!. Obecnie przeprowadzane
s) w ich siedzibach audyty weryfikacyjne.
W ci)gu sze"ciu lat program przyci)gn) ponad 2500 uczestników - polskich przedsi!biorstw, przyznanych
zosta o ponad 1600 certyfikatów „Przedsi!biorstwo Fair Play”. Dotychczasowi laureaci programu s)
wyj)tkowymi firmami zlokalizowanymi na terenie ca0ej Polski, rozwijaj) si , dbaj) o presti( i korzystny
wizerunek firmy, dotrzymuj) podj tych zobowi)za a wspó0praca z nimi obci)(ona jest mniejszym ni(
przeci tne ryzykiem, poniewa3 s) firmami zweryfikowanymi przez organizatorów programu.
Przedsi!biorstwa, uzyskuj)c certyfikat rzetelno"ci wzmacniaj) swój wizerunek i presti(. „Przedsi!biorstwa
Fair Play” s) szeroko promowane przez organizatorów w mediach oraz w trakcie spotka i konferencji
gospodarczych. Miejsce w elitarnej grupie „Przedsi!biorstw Fair Play” daje im mo3liwo", nawi)zania
nowych korzystnych kontaktów handlowych, a tak3e zwi ksza zaufanie zarówno kontrahentów jak i
klientów.
Pe0n) list przedsi biorstw, które zakwalifikowa0y si do II etapu programu znajdziecie Pa stwo pod
adresem: http://www.fairplay.pl/uczestnicy03.html
Szczegó owe informacje: Biuro programu, Paulina Bednarz, ul. Tr!backa 4, 00-074 Warszawa, tel: (22) 630 98 01
- 04, fax: (22) 826 25 96, e-mail: pbednarz@fairplay.pl, www.fairplay.pl
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