
Booked d.o.o.



Motiviranje zaposlenika

ekstrinzično - dodijeljuje bonuse na plaće,
povećava plaće te promovira na više pozicije

intrinzično - šalje na dodatna usavršavanja,
ističe radnike mjeseca

Booked d.o.o. motivira svoje zaposlenike na
učinkovitiji rad:



Motiviranje zaposlenika

financijski - izdvajamo različite dodatke na
plaću u vidu bonusa i stimulansa

nefinancijski - osiguravamo mogućnost
internog napređivanja, mogućnost za
razvojem i usavršavanjem te javno proznanje

Nagrađujemo najuspješnije zaposlenike:



Godišnji plan stručne
edukacije zaposlenika
2021. godine prikazan
po mjesecima

Siječanj
 

Seminar "Projektni
menadžment"

Veljača
 

Seminar "Partnerske
tvrtke"

 

Ožujak
 

Seminar o
upravljanju rizicima

Travanj
 

Seminar o
upravljanju kvalitetom

Svibanj
 

Seminar "Poslovni
strani jezik"

 

Lipanj
 

Seminar "Zaštita
okoliša od negativnog

djelovanja"

Kolovoz
 

- 
 

Rujan
 

Seminar na temu
"Kako biti uspješan

rukovoditelj"

Listopad
 

Seminar
"Prezentacijske

vještine"
 
 

Studeni
 

Program obuke
Iskustveni trening

menadžera

Prosinac
 

Seminar "Prigodna
komunikacija"

 

Srpanj
 

- 
 
 



Korištenje eko-oznaka

U svom poslovanju koristimo nacionalnu
standardiziranu eko-oznaku "Prijatelj okoliša" za
sve proizvode uključene u eko-liniju



Zaštita okoliša u pohrani poslovne
dokumentacije

Booked d.o.o. brine se o okolišu te ima
postavljene ambiciozne ciljeve za optimizaciju
utjecaja na okoliš tijekom poslovanja

Poslovnu dokumentaciju koju je nužno čuvati u
fizičkom obliku, ispisujemo na recikliranom
papiru, dok ostalu pohranjujemo na virtualnom
oblaku (Google Disk) kako bismo smanjili
potrošnju papira



Vježbenička tvrtka Booked d. o. o. nastoji biti uključena
u život lokalne zajednice putem raznih:

- partnerstva
- sponzorstva
- donacija
- marketinga za opće dobro.



Donacije i sponzorstva

Booked d.o.o. vodi donacijski fond "Buđenje" s
pomoću kojeg redovito donira svoje proizvode i
fanancijska sredstva vrtićima, sirotištima te
organizacijama za čuvanje okoliša

Osim toga naša tvrtka sponzorira književne
manifestacije kao što su "Lidrano", "Dani knjige"
i mnoge druge u kojima promovira svoje
poslovanje te potiče ljude na čitačke aktivnosti



Marketing za opće dobro

Od svakog prodanog proizvoda, 0,50 kn izdvajamo za
udrugu Djeca koja se bavi edukacijom djece bez
odgovarajuće roditeljske skrbi. Zauzvrat, njihov znak i
ugled koristimo na našim stranicama kao dio promotivnih
aktivnosti.



Hvala na
pozornosti!


