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Ha a témához kapcsolódó további cikkekre kíváncsi, válasszon az alábbiak közül:

Ki lesz az év üzletembere?
A kormány stratégiai partnere áthárítja az útdíjat
Görög joghurttal lett az év üzletembere

15

KOMMENT
CÍMKÉK:
Wáberer György
év üzletembere

Wáberer György, a nemzetközi fuvarozással
foglalkozó Waberer’s International Zrt. elnökvezérigazgatóját választották meg az év
üzletemberének Magyarországon, az EY által
díjazottak névsorát szombaton este hirdették
ki.
A független bírálóbizottság döntése alapján 2014-ben a
„Példakép” elismerést Zettwitz Sándor, az
orvosdiagnosztikai eszközöket gyártó 77 Elektronika Kft.

hirdetés

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.

MOST
12:54 Se emberek, se térerő
12:41 Országos Lépcsőfutó Bajnokság
12:41 Meggyilkoltak egy biztonsági őrt
Döbröntén
12:23 Juhászt lábtöréssel fenyegették

Pápán

11:50 Adathalászatra figyelmeztet az OTP
11:46 Újabb tragikus krikettbaleset történt
11:39 Nem ijed meg a tereptől - Jeep
Renegade-menetpróba

D160 DUO analóg vezeték nélküli

11:37 Öngyilkosságot hazudott az északkoreai sajtó

eket szolgálunk ki. Áraink a készlet erejéig, weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényesek. Gépelési illetve adatbeviteli hibáért felelősséget nem vállalunk. A terméket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.
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Középpontban az IT szektor
A díjalapító a közleményében ismerteti: idén a pályázók

11:12 Pokorni kézlevágás helyett csak
bosszankodik
TOP 12 ÓRA
TOP LIKE

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 7500-at. A budapesti
jelöltek mellett számos vidéki üzletember pályázott, többek
között Debrecenből, Pécsről, Székesfehérvárról és Sopronból
http://www.origo.hu/itthon/20141129waberergyorgylettazevuzletembere.html
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is érkeztek vállalkozók. Idén a legfiatalabb cégvezető 30
éves volt, míg a legidősebb a 81. életévét töltötte be.

Csődből a csúcsra
Az év üzletembere fődíjat idén elnyerő Wáberer György
teljesítményét már második alkalommal ismerték el, az
üzletembernek 2005-ben 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 díj kiírásának megfelelően Wáberer György képviseli
2015-ben Magyarországot az EY World Entrepreneur Of The
Year gálán, Monte Carlóban.

Ha tetszett a cikk, kövessen minket!

Legyen ajándék a fürdőszoba!
Kattints és nyerj teljes fürdőszoba
felszerelést!
http://furdoszobapercek.hu
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Megújuló Hitel vagy Fapados
Kölcsön? Igényeljen rugalmas
Cofidis kölcsönt!
http://www.cofidis.hu
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