TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 30. června 2015

V INOVAČNÍ SOUTĚŽI „DEJTE HLAVY
DOHROMADY“ VYHRÁL LETOS TÝM Z VŠE
Letošní ročník soutěže zaměřené na inovační projekty „Dejte hlavy dohromady“
ovládl tým studentů z Vysoké školy ekonomické v Praze - Young sharks. Vítězný
projekt zahrnoval nejen komplexní komunikační strategii pro segment youngsters
včetně nových produktů, ale také vlastní reklamní video a letáky. Vítězný tým získal
poukazy na nákup elektroniky ve společnosti Electro World v hodnotě 10.000 Kč pro
každého člena.
„Všem účastníkům finále jsme nabídli možnost absolvovat stáž v Komerční bance. Studenti
dostali příležitost zapojit se do inovačního procesu KB a navrhnout řešení jak reagovat na
změny, které probíhají v bankovním sektoru. I pro nás byla soutěž velmi inspirující
a přinesla nám neotřelé a svěží tipy,“ uvedl Patrice Begue, výkonný ředitel pro Marketing a
Komunikaci KB.
Inovační soutěž „Dejte hlavy dohromady“ vyhlašuje každoročně Komerční banka a je
určena pro vysokoškolské studenty. V letošním roce si mohli studenti vybrat téma pro své
projekty dle vlastního výběru a vlastních zájmů. Do finále roku 2015 se probojovaly čtyři
projekty talentovaných studentů, zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti tradičních
bank v době revoluce fintech, na vhodné a správné zacílení komunikační strategie směrem
k mladým klientům nebo na využití E-identity při komunikaci ve státní i soukromé sféře.
Více informací o soutěži naleznete na stránkách http://www.kb.cz/dejtehlavydohromady/.
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KOMERČNÍ BANKA je jedinou českou veřejně obchodovanou bankou. K 30. březnu 2015 měla KB 42 461 akcionářů, z toho 37 322 fyzických osob z České republiky. Komerční banka
udržuje solidní úroveň kapitálu a likvidity i ve srovnání se zvýšenými kapitálovými požadavky České národní banky pro systémově důležité finanční instituce a je připravena na splnění
požadavků regulačního rámce Basel 3 zaváděných postupně od roku 2014.
KOMERČNÍ BANKA je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví.
Celkem 8 434 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 759
bankomatů. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,3 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.
www.kb.cz
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