Řekli o nás
Jana Chvalkovská:

T

RADE NEWS je zpracován s nadšením a erudicí, což je kombinace
na českém trhu velmi nezvyklá

„TRADE NEWS je kvalitní časopis s vyváženým mixem informací o exportérech a pro exportéry. Je zpracován s nadšením a erudicí, což je kombinace na českém trhu velmi nezvyklá. Oceňuji, že je nezávislý
na jakékoliv veřejné instituci, což umožňuje jeho redakci řídit se při výběru témat pouze tím, co vidí jako
přínosné pro své čtenáře – a to je na obsahu časopisu velmi pozitivně vidět.
Za pozitivní považuji dále především dlouhodobý zájem časopisu o mimoevropská teritoria zajímavá pro
export a také vyvážené prezentace informací přínosných pro malé a střední podniky, ale i velké společnosti. Z vlastní zkušenosti musím rovněž dodat, že spolupráce s týmem TRADE NEWS byla vždy profesionální a příjemná.“
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská působila jako asistentka skupiny NERV pro konkurenceschopnost a boj proti korupci a řadu let byla poradkyní předsedy Mezinárodní obchodní komory České republiky. Nyní je personální ředitelkou
VÍTKOVICE a.s.

Jan Filák:

K

valita a profesionální přístup redakce
si mě získaly

„S časopisem TRADE NEWS jsem se seznámil před více než rokem a půl, když k nám zavolala jeho redaktorka a požádala o návštěvu v naší přerovské firmě. Poprvé jsem odmítl, protože jsem měl do té
doby s návštěvami redaktorů špatné zkušenosti, ale redakce TRADE NEWS byla vytrvalá. Nakonec si
mě kvalita média a hlavně profesionální přístup redakčního týmu získal a od té doby publikujeme
v TRADE NEWS pravidelně. Neznám na trhu časopis, který by byl připravován s takovou pečlivostí
a ohledem na potřeby firem. Přeji redakci, aby tuto kvalitu udržela, a hlavně spoustu čtenářů a partnerů, kteří tento přístup ocení.“
Ing. Jan Filák je majitelem společnosti Filák s.r.o.

Libor Musil:

TRADE NEWS„

pro nás dělá díru do světa“

„Naše firma má produkty, o které je v zahraničí zájem. Těžko se však shání v Česku lidé, kteří chtějí dělat
v exportu. Obchodníci a manažeři, kteří chtějí pracovat na cestách a část života strávit v zahraničí. Lidé
schopní rychle se přizpůsobit jinému národu, pochopit potřeby cizích obchodních partnerů. Z vysokých škol nám stále ještě chodí absolventi, kteří nemluví ani druhým jazykem a nemají motivaci něco
dokázat ‚ve světě‘. Spokojí se s málem tady u nás v dolince. Raději pohodlí a jistotu než dobrodružství
a poznání. Raději klid a harmonii než neklid a pravdu. I přesto vše se nám daří exportní týmy pomalu
budovat a na exportní výsledky jsme hrdí stejně jako na lidi v exportu. Právě tito naši pracovníci čtou
časopis TRADE NEWS a hledají v něm inspiraci a poučení. Je to časopis, který pro nás dělá ‚díru do světa‘
a na exportních příkladech a radách nám ukazuje, že se stále máme co učit a co dohánět. TRADE NEWS
je pro nás dobrý zdroj a obdivujeme redakci za to, že tak kvalitní časopis dokáže dělat tak, že ho můžeme
mít ve firmách zadarmo.“
Ing. Libor Musil, předseda představenstva LIKO-S, a.s.

Další
reference najdete na www.itradenews.cz
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