
Društvena
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Društveno
odgovorno
poslovanje i
radna okolina

Načini motivacije zaposlenika:

ulaganje u njihovo daljnje obrazovanje
organiziranjem zanimljivih stručnih
usavršavanja prema željama i
interesima zaposlenika

prepuštanje odgovornosti - donošenje
prave odluke i zrelo prihvacánje
odgovornosti da se ona što prije ostvari
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Načini nagrađivanja
zaposlenika:

Novčane nagrade; povećanje
plaće za postignute rezultate
ili bonus na plaću
Priznanje za radnika mjeseca
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Godišnji plan stručne edukacije po
mjesecima

Rujan - TKO SAM, ŠTO SAM? 
Radionica - Analiza osobnosti uz vodstvo
predmetne nastavnice iz Psihologije. Cilj je
upoznati vlastite kvalitete i mane i naučiti
kako uspješno funkcionirati u timu.

Listopad - POSJET TVRTKI
PARTNERU OPG MIŠA 
Unaprijediti dobru poslovnu suradnju s
OPG Miša, održati poslovni sastanak i
naučiti kako se dobro predstaviti na sajmu. 

Studeni - POSJET
PODUZETNIČKOM
INKUBATORU SISAK
S ciljem proširenja poslovnog plana,
uspješno izraditi marketing plan uz pomoć
stručnih suradnika Inkubatora.

Prosinac - AKTUALNOSTI IZ
STRUKE
Odjel financija i računovodstva sudjelovao je na
TEB webinaru „Placé i druge porezne novosti od
1.1.2021.“  gdje se detaljno govorilo o svim
izmjenama i dopunama  poreznih zakona.

Siječanj - PAZEĆI NA SEBE - PAZIM
NA DRUGE 
Radionica pod vodstvom voditeljice Društva
psihologa Sisak - Razvoj socijalnih vještina i
sposobnosti prilagođavanja i pozitivnog ponašanja
koja omogucúju našim zaposlenicima da se
uspješno nose sa zahtjevima i izazovima koja pred
njih predstavlja život svakog dana.

Veljača - UČIMO JEDNI OD
DRUGIH 
Radom u uredu, prisustvovanjem na
poslovnom sastanku ponekad je veliki
izazov kako se prikladno odjenuti. Odjel
prodaje organizirao je zanimljivu radionicu
pod nazivom "Poslovno odijevanje u
suvremenom društvu". 

Ožujak - AKTUALNOSTI IZ
STRUKE
Odjel marketinga i prodaje sudjelovao je na
webinaru „Kako digitalnim oglašavanjem
povecáti prodaju“ gdje su zaposlenici naučili
da uspješnost digitalne kampanje ovisi o
pravilnoj raspodjeli sredstava po kanalu
distribucije poruke i, još važnije, o samoj
poruci koja se šalje.

Travanj - KAKO
UNAPRIJEDITI
POSLOVANJE
Naša tvrtka je sudjelovala na
predavanju gospođe Rosandic ́na
temu "Plan poslovanja". Cilj ove
radionice je bio shvatiti da plan
poslovanja pokazuje kako naši
proizvodi/usluge putuju od
sirovine do dostave na kucńa
vrata kupca i na police u
prodavaonicama. 



Način zaštite
okoliša u pohrani
poslovne
dokumentacije

Zeleni ured

racionalno korištenje energenata

racionalno korištenje uredskog materijala

smanjenje otpada

recikliranje

pohrana poslovne dokumentacije

elektronskim putem



Društveno
odgovorno
poslovanje i zaštita
okoliša

Korištenje ekooznaka



Društveno
odgovorno
poslovanje i lokalna
zajednica

 

Sponzorstva

 VT Bee Bee d.o.o. donirala je 10.000,00 kn
Hrvatskom dječjem festivalu za organizaciju
koncerta u koncertnoj dvorani Vatroslava

Lisinskog 2. studenoga 2019. godine.
 

Zauzvrat omogućeno nam je oglašavanje na 
 jumbo panou na kojem su se nalazili

najvažniji podatci naše tvrtke te oglašavanje
na B0 plakatima koji su se nalazili na ulazima

u koncertnu dvoranu.



Donacije

Cilj akcije je bio prikupiti
novce za darove nezbrinutoj
djeci u dječjem domu Vrbina
Sisak. Kupnjom bilo kojeg

našeg proizvoda jedna kuna
je išla za nezbrinutu djecu i

njihove darove.

"Jedna kuna za dječja
srca puna"

u razdoblju od 1.12.2020. do
15.1.2021. traja je akcija "Jedna

kuna za dječja srca puna"



Marketing za
opće dobro

VT Bee Bee 2020. godine odlučila je dati 5%
svojih prihoda od gotovinskog poslovanja za
nabavu respiratora bolnici dr. Ivo Pedišić u

Sisku.


