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Tlačová správa

Anketa Learning & Development Awards je už po druhýkrát
organizovaná za významnej podpory generálneho partnera Up Déjeuner
Bratislava, 10.12.2021 – Inšpirujúci lektori, kouči a firmy s úspešnými vzdelávacími
programami z celého Slovenska sa opätovne stretli v ankete Learning & Development
Awards. Štvrtý ročník oceňovania profesionálov v oblasti vzdelávania dospelých podporili
spoločnosti Up Déjeuner a HB Reavis.

Anketu Learning & Development Awards organizuje spoločnosť Developium od roku 2017. Už
počas svojho premiérového ročníka sa stretla s veľkým úspechom v odbornej i laickej komunite,
pričom si do dnešného dňa vybudovala povesť najprestížnejšej ankety v oblasti rozvoja
a vzdelávania dospelých.
V rámci práve prebiehajúceho štvrtého ročníka sme prijali rekordný počet nominácií za posledné 3
roky. Tento nárast môžeme prisúdiť rozširujúcej sa základni podporovateľov ankety, zvyšujúcemu
záujmu verejnosti o tému rozvoja a vzdelávania, ale aj aktuálne vnímanej potrebe inovácií v tejto
oblasti, ktorá sa stala kľúčovou v období pandémie pri prenášaní vzdelávacích aktivít do online
prostredia.
Generálnym partnerom ankety je Up Déjeuner, spoločnosť, ktorá si za 25 rokov pôsobenia na
slovenskom trhu sama prešla mnohými zmenami a inováciami. Dnes ponúka 12 jedinečných
produktov zameraných na systém stravovania, motivácie a odmeňovania zamestnancov a buduje si
meno silnej a spoľahlivej značky v očiach zamestnancov i zamestnávateľov.
Sme hrdí, že po úspešnej spolupráci v rámci predošlého ročníka sa spoločnosť Up Déjeuner
rozhodla pokračovať v podporovaní komunity learning & development profesionálov. S ich podporou
je pre nás opätovne možné otvárať diskusiu o kvalite vzdelávania v biznis prostredí a jeho kritériách
a zorganizovať slávnostný galavečer s jedinečnou atmosférou, na ktorom spoločne odovzdáme
ocenenia tým najinšpiratívnejším osobnostiam v kategórii Lektor, Kouč a Soft-skill firemný
vzdelávací / rozvojový program.
Partnerom 4. ročníka ankety Learning & Development Awards sa stala i spoločnosť HB Reavis,
ktorá vytvára priestor pre learning & development profesionálov nie len v tejto ankete, ale taktiež v
moderných coworkingových centrách, ktoré vytvorili na prácu, stretnutia i realizáciu workshopov a
tréningov.
„Sme veľmi radi, že si náš generálny partner Up Déjeuner a partner HB Reavis aj v tejto náročnej
dobe našli čas a financie na podporu témy rozvoja a vzdelávania. Veľmi si to vážime a tešíme sa,
že s ich podporou môžeme opätovne vytvárať skvelým lektorom, koučom a firmám zaslúžený
priestor na prezentáciu svojej práce a šírenie inšpirácie v odbornej i laickej verejnosti, ako aj
spoločne oceniť tých najlepších,“ hovorí tvorca a spoluzakladateľ ankety, Marko Šarmír.
Podporujeme:
Zaujímavosťou ankety Learning & Development Awards je každoročné prispievanie na vybranú
dobrú vec, ktorú pominulé roky predstavovalo sadenie stromov pod heslom „strom za hlas“ či
venovanie finančného príspevku na podporu výučby sociálne znevýhodnených detí. Bez dobrého
skutku sa nezaobíde ani štvrtý ročník.
Zuzana Riglerová
marketingová riaditeľka ankety Learning & Development Awards

