Skupina SMP v České a Slovenské republice

SMP CZ
Rychlejší a bezpečnější dopravní komunikace, přístup všech
k dostatečnému množství pitné vody, objekty bytové a občanské
vybavenosti, stavby s velkým rozsahem a technickou náročností
– projekty, na jejichž budování se podílí, a obory, ve kterých je
společnost SMP CZ pevně zakotvena.

SMP CZ je v České a Slovenské republice součástí Skupiny SMP
spolu s firmami ARKO TECHNOLOGY, FREYSSINET CS,
OK Třebestovice, PREFA PRO, PRŮMSTAV a SMS.
Skupina SMP je schopna pokrýt svými specializacemi prakticky
veškeré stavební činnosti.

S našimi klienty, zainteresovanými stranami pracujeme v prostředí
založeném na partnerství s cílem umožnit jim realizaci projektů,
o kterých sní.

Jsme součástí Skupiny VINCI

Nabízíme technologie, znalecké posudky a garantujeme dobrý tým na
správném místě a ve správný okamžik.

VINCI je světový hráč v oblastech koncesí a výstavby. Zaměstnává
téměř 190 000 spolupracovníků ve stovce zemí. Koncipuje, financuje,
staví a spravuje infrastruktury a zařízení, která přispívají ke zlepšení
každodenního života a dopravní obslužnosti každého z nás.
Protože se jedná o stavby sloužící veřejnosti, považuje VINCI dialog
s partnery z řad státních i soukromých organizací za nezbytnou
podmínku své činnosti.
Jelikož její vizí je globální úspěch a neomezuje se pouze na
ekonomické výsledky, VINCI se zavazuje k environmentální, sociální
a společenské výkonnosti. Ambicí VINCI je vytvořit dlouhodobou
hodnotu pro své klienty, akcionáře a pro společnost.

Lávka
přes řeku Vydru, Antýgl

Most přes hluboké údolí
řeky Chomutovky

Nové tribuny
pro plzeňské indiány

Lanová dráha
na Petřín

Most
přes Buštěhradskou dráhu v Praze

Mostní objekty na estakádě
Prackovice

Ústřední čistírna odpadních vod
v Praze

Základní škola
Vejprnice

Skutečné úspěchy jsou ty,
které prožíváme společně

SMP CZ, Vyskočilova 1566, Praha 4
+420 222 185 111, ou@smp.cz
www.smp.cz

VÝZVA STUDENTŮM
Zapojte se do soutěže
Cena za inovaci
Skupiny SMP 2017!
Inovace mohou:
přinášet pokrok v oblastech marketingu
a služeb, postupů a technologií,
managementu, materiálu a nástrojů,
představovat skutečné zlepšení práce
NEBO být chytrým řešením.

Podmínky soutěže:
soutěže se může zúčastnit student nebo
studentský tým,
posuzuje se přínos a využitelnost ve
Skupině SMP.

Celkem 3 inovace mohou získat
ocenění:
1. cena: 10 000 Kč
2. cena: 3 000 Kč
3. cena: 2 000 Kč

Časový rozvrh:
2. 4. 2017
Zveřejnění podmínek soutěže a přihlašovacího
formuláře na www.smp.cz
2. 4. – 30. 9. 2017
Zasílejte své návrhy na brnusak@smp.cz.
3. 10. – 16. 11. 2017
Posouzení návrhů odbornou porotou a vybrání
nejlepších inovací.
konec listopadu 2017
Slavnostní vyhlášení a předání cen.

Organizační výbor vám může
pomoci, neváhejte se s ním
spojit:
Antonín BRNUŠÁK:
brnusak@smp.cz,
+420 602 645 835
Vladimír HENDRICH:
hendrich@smp.cz,
+420 724 418 468
Ivana HLOCHOVÁ:
hlochova@smp.cz,
+420 602 762 739

