Komunikaci Asociace developerů nově zajistí Benes
Consulting Group
Praha, 27. července 2016 Komunikaci Asociace developerů nově zaštítí agentura
Benes Consulting Group, která vyhrála v květnu vypsané výběrové řízení.
Hlavním cílem bude dlouhodobě pracovat na zlepšení image developerů v
českém prostředí, podrobné představení developerského prostředí veřejnosti,
úzká spolupráce s relevantními úřady a komunikace v rámci developerské
komunity. Asociace developerů je silným profesním sdružením, které má po
půl roce své existence již 21 členů z řad renomovaných developerských a
investorských firem.

„Naším zájmem je již od okamžiku založení Asociace být silnou, profesionální
organizací, kterou bude na české scéně jak vidět, tak i slyšet. A vzhledem k tomu, že
jsme se z původních 13 členů rozrostli na stávajících 21 a další společnosti o členství
jednají, je náš hlas již nyní názorem významného podílu trhu,“ říká ředitel Asociace
developerů Tomáš Kadeřábek. Rozhodnutí svěřit komunikaci Asociace agentuře Benes
Consulting Group bylo výsledkem jarního hlasování členské základny Asociace
developerů. „My v Asociaci se chceme věnovat odborným věcem, připravit strategický
plán a kroky k jeho realizaci. Benes Consuling Group jsme vybrali pro jejich zkušenosti
s komunikací v oblasti developmentu i znalosti českého legislativního prostředí,“ dodává
Tomáš Kadeřábek.
„Pro nás je výhra v tendru velkým oceněním a zároveň výzvou. V dnešní době, kdy
český development trpí nestabilitou legislativy a dlouhými schvalovacími procesy,
považujeme správnou komunikaci za jeden z důležitých předpokladů úspěchu,“
komentuje začátek spolupráce s Asociací developerů partner Benes Consulting Group
Miroslav Beneš. Agentura při spolupráci hodlá zúročit nejen své zkušenosti z projektové
a krizové komunikace významných developerských společností, které jsou na seznamu
jejích dlouhodobých klientů, ale je také připravena podílet se na nastavení celkové
strategie Asociace.
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O Asociaci developerů:
Jedním z motivů pro vznik Asociace developerů- silné profesní organizace,
kterou založilo třináct významných firem z oboru developmentu a stavebnictví
je, aby pro development v České republice platila jasná pravidla. Dalším cílem je představit
developery jako investory, kteří dle stanovených pravidel rozvíjí k tomu určené lokality tak, aby
v nich obyvatelé mohli žít, pracovat i bavit se. Asociace je otevřená i dalším developerům
působícím v České republice, kteří sdílejí stejné hodnoty a cítí zodpovědnost za územní plánování
a developerskou činnost.
Asociace developerů má aktuálně 19 členů a o přijetí dalších je právě nyní hlasováno. Chce být
hodnověrným a silným partnerem pro diskusi se všemi, kteří konání Asociace ovlivňují, pro ty,
jichž se aktivity Asociace dotýkají a i pro ty, kterým slouží výsledky práce Asociace. Chce
spoluvytvářet krajinu a města, v nichž se bude dobře žít a pracovat a přispívat tak ke zdravému,
udržitelnému rozvoji měst.
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