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Шановна Ольга Олександрівна!
_____Організаційна  коміcія  «Всеукраїнського  галузево-аналітичного  центру»  (м.  Київ)  вітає  Вас
особисто  та  всіх  робітників  КП  "ЗЕМГРАД"  ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  з  поданням
підприємства до нагороди «Компанія року 2018».

_ ____За  результатами  оц інки  стаб ільност і  та  інвестиційно ї  привабливост і
підприємств регіону Дніпровська обл. КП "ЗЕМГРАД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ віднесено до
числа надійних компаній. В результаті Всеукраїнського дослідження Ваша компанію внесено до
реєстру Надійних та інвестиційно привабливих підприємств під номером 4.

_____З  урахуванням  показників  підприємства  та  аналізу  галузі  в  цілому,  компанія  являється
перспективною  для  співробітництва  та  інвестування.  Результати  аналітики  представлені  у
відкритому доступі на сайті www.ukr-centr.com.ua. Право використання публікації результатів для
інформування клієнтів і партнерів надається згідно правил номінації.

_____За вагомий внесок у розвиток регіону, здобуття права першості в галузі та відмінну динаміку
розвитку  підприємства  Асоціацією  економічного  співробітництва  та  розвитку  КП  "ЗЕМГРАД"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ рекомендовано до номінації на статус «Компанія року 2018». Статус
«Компанія  року»  підтверджує,  що  Ваше  підприємство  є  надійним  партнером,  престижним
роботодавцем та пропонує якісні послуги.

_____Команда Аналітичного центру ще раз вітає Вас з цією знаковою подією та повідомляє, що Вам
надається пріоритетне право отримання:

- Торгової марки та логотипу «Компанія року 2018»
- Національного сертифікату - підтвердження статусу
- Статус-нагороди «Компанія року 2018»
- Розміщення прес-релізу про нагородження в ЗМІ та на нашому сайті
- Відзнаки для кращих працівників компанії

____Право отримання нагороди надається виключно кращим компаніям галузі на основі реєстру
Надійних  та  інвестиційно  привабливих  підприємств  і  затверджується  Аналітичним  центром
України,  Асоціацією  економічного  співробітництва  та  розвитку  підприємництва  та  компанією
«International business community».

____Для отримання умов номінації та переліку затвердженних відзнак для Вашого підприємства
просимо відповісти на e-mail, або зв’яжіться з працівником відділу по роботі з корпоративними
клієнтами,
Левко Ольгою Миколаївною
+38 (044) 22-81-992
as@ukr-centr.com.ua З повагою,

Генеральний директор
Майсак В.Г.
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