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Cimkék

Év üzletembere , Waberer György , EY

Wáberer György, a nemzetközi fuvarozással foglalkozó Waberer’s International Zrt. elnök
vezérigazgatóját választották meg az év üzletemberének Magyarországon, az EY által
díjazottak névsorát szombaton este hirdették ki  közölte a nemzetközi tanácsadó és
könyvvizsgáló cég.

Szeretné jobban motiválni beosztottjait? Kulcspozícióban lévő munkatársai elkötelezettségét
Ezt már olvasta?
erősíteni? Megismerni a leghatékonyabb érdekeltségi rendszereket, opciós programokat? Itt
kaphat válaszokat >>

A bevándorlók egy kész főnyereményt
jelentenek Németországnak

Kötelező biztosítás
2015
2014. november 28.
, Péntek 17:10
genertel.hu/kotelezobiztositas

Cserélje olcsóbbra vagy jobbra kötelező biztosítását. Tovább!

Hirdetés

MI TÖRTÉNT AZ ELMÚLT ÓRÁKBAN?

Hirdetés

A többi kategória győztesei
2014ben a "Példakép" elismerést Zettwitz Sándor, az orvosdiagnosztikai eszközöket gyártó 77
Elektronika Kft. ügyvezetője kapta. A "Merész újító" Rózsa Balázs, a lézerszkennelő mikroszkópokat
fejlesztő Femtonics Kft. tulajdonosa lett. A "Jövő ígérete" címet Györkő Zoltán, az ITbiztonsági
szoftvergyártó Balabit IT Kft. társalapítója nyerte el.

http://privatbankar.hu/karrier/megvalasztottakazevuzletemberet275248

Majdnem minden devizahiteles jobban jár  Az
OTP ügyfelei várhatnak
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Idén a pályázók elsősorban az IT és a szolgáltató szektorból kerültek ki. A megmérettetésen induló
vállalkozások összbevétele megközelíti a 250 milliárd forintot, az általuk foglalkoztatottak száma
pedig eléri 7500at. A budapesti jelöltek mellett számos vidéki üzletember pályázott, többek között
Debrecenből, Pécsről, Székesfehérvárról és Sopronból is érkeztek vállalkozók. Idén a legfiatalabb
cégvezető 30 éves volt, míg a legidősebb a 81. életévét töltötte be.
Az év üzletembere fődíjat idén elnyerő Wáberer György
teljesítményét már második alkalommal ismerték el, az
üzletembernek 2005ben a "Merész újító" különdíjat ítélték
oda. A győztes üzletember húsz éve, egy csőd szélén álló
társaság megvásárlásával indította vállalkozói karrierjét.
Irányításával az akkoriban félmilliárd forintos éves
veszteséggel működő cég mára Európa egyik legnagyobb
közúti fuvarozói vállalkozásává fejlődött. A tavaly több mint
450 millió eurós bevételt elérő társaság jelenleg több mint
5200 embert foglalkoztat. Wáberer György intézkedéseinek
eredményeként a cég a válság győzteseként minden évben
kétszámjegyű növekedést ért el, a vállalat pedig
árbevételének 2020ig történő megduplázását tűzte ki célul.
A díjat idén tizenegyedik alkalommal adták át
Magyarországon. Az elsimerést korábban Vinnai Balázs
(2013), Sándor József (2012), Soós Csaba (2011),
Bodrogai Ferenc (2009), Gerendai Károly (2008), Jaksity
György (2007), Bojár Gábor (2006), Demján Sándor (2005),
Kürti Sándor (2004) és Csányi Sándor (2003) vehette át.

Wáberer György

2 napja
Még olcsóbbak lehetnek a hitelek, a forintosítás miatt
– Egyre kevesebb lesz a beruházás, eddig is csak az
állam húzott – Nem bír a NAV az online sportfogadási
oldalakkal  Nézze meg itt >>

UTÁNAJÁRTUNK

Ha pénzről van szó, akkor nagy a káosz a
magyar fejekben
653 megtekintés

4 napja

Alapvető problémák, típushibák jelentkeznek a
lakosság gondolkodásában, amit sok szervezet próbál
korrigálni.
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Mitőn nem hullik a
haj?

Széchenyi Kártya
Program

losenomorehair.com

kavosz.hu

vállalkozások pénzügyi kérdéseire
megoldást ad!

Ha tudnád, mi állítja meg a haj
hullást, meglepődnél! Akarod
tudni?

Why Invest in Gold?
Az ütős önéletrajz
titka

Megválasztották az év üzletemberét
9 órája

AJÁNLATUNK

Miért van szükségünk a brókerekre?
Értékeld a cikket

Hozzászólások : 0 db

A bróker nem végrehajtó, hanem egy állandóan
ötletelő, a piaccal együtt élő szakember, aki az
ügyfelek vagyonát építi. (x)

Hozzászólok »

HÍRLEVÉL

Szóljon hozzá  számít a véleménye!

Feliratkozáshoz kérjük adja meg email címét:
Email cím

Mehet

LEGFRISSEBB
Hozzászólás elküldése

A jövő héten megtudjuk, mitől nő a magyar
gazdaság
Ismét sztrájk a Lufthansánál  budapesti járatok is
érintettek lehetnek

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Vállalat

Részvény

Vállalat

Ezerszer megfontolja
egy befektető, költsöne
magyar cégre vagy sem

Tőzsdére menne a
Waberer's

A régióban már
befektetési célpont az
ingatlanszektor

2014. október 22., 07:33

2014. október 31., 17:00

2014. október 19., 08:00

Arányaiban a magyarnál kisebb államadósságért
is kongatják a vészharangot Kijevben
Tolonganak az új kazánokért: itt is elfogyott a
pénz
Orbánhoz jön Merkel: miről akarja meggyőzni?
Alig volt élet Budapesten, így intézte el az olaj a
Molt
Itt a vége: lehúzta a rolót a komáromi Nokiagyár 
jön helyette más
Jól megpakolták: 10 ezer doboz cigi egy autóban 
nem észrevették a NAVosok? (videó)
Megválasztották az év üzletemberét

Annyit ér egy cég, amennyiért el
lehet adni  tartja a mondás.

Tőzsdére lépne a Waberer's, hogy
fedezni tudja a flottabővítés
költségeit  de nem biztos, hogy a

1800 tonna aranyról döntenek ma a svájciak
Koncentráltabb volt a
vállalatfelvásárlási piac a régióban:

http://privatbankar.hu/karrier/megvalasztottakazevuzletemberet275248
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Magyarországon a
rendszerváltáskor volt a
legkönnyebb cégeket adnivenni.
Azóta nehezebb dolguk van a piaci
szereplőknek, noha a régióban
továbbra sem kell szégyenkeznünk.
Mi történhetett? Az EY vezető
partnerét kérdeztük. Dezse Margaret
negyed évszázada foglalkozik
vállalati finanszírozással, látott már
egyet s mást.
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BÉT lesz a megcélzott piac

kevesebb, de nagyobb értékű ügylet
született. A legnagyobb tranzakció
az ingatlanszektorban történt.
Magyarország a középmezőnyben
áll.

Furcsa paradoxon: a kockázat elkerülése
kockázatos dolog  de akkor mit tehetünk?
5 napja
Egyfelől számtalan fórumon elhangzik a kockázatok
kezelésének szükségessége, másrészt több történetet
ismerünk, ami pont arról szól, hogy a kockázat
fedezésére megkötött ügyletek okoztak akár a vállalat
csődjéhez vezető veszteségeket. Ezek szerint a
kockázatokat csökkenteni kockázatos?

Hirdetés

Címlapon

A jövő héten megtudjuk, mitől nő a
magyar gazdaság
2014. november 30., 14:45

Megjelenik majd jó néhány hazai
makrogazdasági adat, ezek közül talán a
harmadik negyedéves GDP részletes
bontása és az októberi ipari termelési adat
lesz a legérdekesebb. De mi lesz még
ezeken kívül? Íme.

Hirdetés

FACEBOOK
SZAVAZÁS
Mennyi lesz a bankszámlánkon 1 év múlva,
ha 100 ezer forintot 5 százalékos éves
kamat mellett egy évre lekötünk?
150 000 forint
105 000 forint
104 500 forint
Semennyi
Szavazás aktuális állása

http://privatbankar.hu/karrier/megvalasztottakazevuzletemberet275248
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TOP 24 ÓRA

TOP 48 ÓRA

TOP 168 ÓRA

1800 tonna aranyról döntenek ma a svájciak
Alig volt élet Budapesten, így intézte el az olaj a Molt
Magyar találmány, az új fűtőelem
Jól megpakolták: 10 ezer doboz cigi egy autóban  nem
észrevették a NAVosok? (videó)
Mélyponton az orosz aranytartalék  tényleg nagy a
baj
Orbánhoz jön Merkel: miről akarja meggyőzni?
Itt a vége: lehúzta a rolót a komáromi Nokiagyár  jön
helyette más
Arányaiban a magyarnál kisebb államadósságért is
kongatják a vészharangot Kijevben
Megválasztották az év üzletemberét

MÉG TÖBB KARRIER
Elő a
munkaszerződésekkel! Ezt
minden cégnek érdemes
tudni
Az életünket is
tönkreteheti egy rossz
döntés  hogyan
segíthetne a kormány?
Közel 3 ezer embert tesz
lapátra az egyik pénzügyi
óriás
Ennyi embernek nincs ma
munkája Magyarországon
 hivatalosan

Nézzük meg, miből élünk, aztán jussunk el az
okos befektetésekig
Ha pénzről van szó, akkor nagy a káosz a
magyar fejekben
A szegénységből a matematikával lehet igazán
kitörni?
Brókerpanaszok: az alacsony kamatok miatt
támadnak a kóklerek
Mi az: olcsó, mégsem kell a magyar
vállalkozásoknak?
Ezt is elintéztük: gyorsul a takarékok

Hozamot szeretne
megtakarításain?
Barátkozzon a globális
részvénypiacokkal 
Pallag Róbert
Nyugdíjas gumicsont:
nem mindegy, hány
gyerekem van?
Simonovits András
Hogyan lehet kitörni az
elképzelhetetlen
szegénységből? Szinte
sehogy  Ladányi János
LEGTÖBB HOZZÁSZÓLÁS
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Nem mondott igazat Horváth András: 1200 oldalon
magyarázkodik a NAV
In memoriam Augusztinovics Mária: a gazdagok
gyereke többet ér, mint a szegényeké?
Jó hír: tovább nőhet a fizetésünk
Itt a lista: az oktatásban Mexikó, Brazília, Oroszország,
India szintjére süllyedtünk
Egyre inkább a külföldieken múlik, hogy fel tudjuke
kapcsolni a villanyt
Megint az áldozat a hibás – ezzel az ürüggyel veszik el
a maradék nyugdíjpénzt
Negatív kamatok Németországban – nálunk is ez
lesz?
Lehet számolgatni: a jegybank honlapján az összes
devizahitelelszámolási képlet!
Dúl a politikai vihar a német atomerőművek körül  a
végén a paksi áram lesz a legolcsóbb?
Orbán ettől várja a csodát

TOP ÉRTÉKELT

FACEBOOK

EMAIL

Magyar találmány, az új fűtőelem
1800 tonna aranyról döntenek ma a svájciak
Elege van a szankciókból Oroszországnak
Padlón maradtak az olajpiacok
Közgazdászok
Deutsch Tamás esete a mittudoménmivel
(semmiségposzt)
Megválasztották az év üzletemberét
Jól megpakolták: 10 ezer doboz cigi egy autóban  nem
észrevették a NAVosok? (videó)
Itt a vége: lehúzta a rolót a komáromi Nokiagyár  jön
helyette más
Alig volt élet Budapesten, így intézte el az olaj a Molt
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