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Praha přebírá štafetu od Vídně, v roce 2018 bude hostit 

konferenci zaměřenou na oblast center sdílených služeb 

 

S hrdostí přijalo vedení hlavního města zprávu z letošní vídeňské konference center 

sdílených služeb, „The Deloitte Annual Shared Services, GBS & BPO Conference 2017“. 

Česká metropole byla vybrána jako další z měst, kde se konference uskuteční. Praha 

tak po Vídni přebírá pomyslnou pořadatelskou štafetu pro rok 2018. 

 

„Praha leží uprostřed Evropy, což z ní činí srdce starého kontinentu. Díky své výhodné 

pozici tak může spojovat země celého světa. A věřím, že se tak stane právě příští rok a 

na konferenci zavítají vrcholní představitelé a profesionálové svých oborů z celého světa. 

Vídeň je krásné historické město, které účastníky letošní konference okouzlilo, ale to 

ještě neviděli Prahu,“ přivítala zprávu z letošní konference Deloitte primátorka Adriana 

Krnáčová. 

 

„Výroční konference Deloitte věnovaná sdíleným podnikovým službám je klíčovou akcí, 

na níž by neměl nikdo z oboru chybět. V Deloitte Česká republika jsme velice hrdí na to, 

že jsme byli vybráni jako hostitelská země konference v roce 2018,“ říká Pavel Šimák, 

ředitel pro oblast globálních sdílených podnikových služeb ve společnosti Deloitte ČR. 

 

Letošní ročník Deloitte Shared Services, GBS & BPO Conference ve Vídni se zaměřuje 

na vzrůstající trend digitalizace v oblasti center sdílených služeb a jejího využití v nových 

přístupech k práci.  

  

„Praha je dlouhodobě investorsky zajímavou destinací. Patří mezi oblíbená místa 

zahraničních expertů, kteří zde pracují i zakládají rodiny. I v sektoru BSS má co 

nabídnout. Ať už je to rozvitá infrastruktura, kvalitní vědecko-výzkumná základna či 

dobrá dostupnost kvalifikovaných lidi,“ říká generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera. 

 

Česká metropole, především její historická část, je jednou z nejatraktivnějších destinací, 

kterou jezdí obdivovat turisté z celého světa. Její historické jádro patří mezi nejkrásnější 

památkové zóny v celé Evropě. Městská turistika nepřetržitě roste. Průměrný meziroční 

přírůstek v přenocování ve 126 evropských městech činí za rok 2016 4,8 %.  Přírůstek 

5,5 %, který zaznamenala Praha, patří k nejvyšším ze sledovaného vzorku. Praha v roce 

2016 celkovým počtem 16,8 milionů (+5,5 %) přenocování předběhla například Vídeň, 

Amsterdam nebo Hamburk. A s počtem 15 milionů (+4,7 %) přenocování zahraničních 

hostů si vedla lépe než Berlín, Vídeň, Madrid nebo Budapešť. Kromě toho prestižní 

televize CNN zařadila Vánoční trhy na Staroměstském náměstí mezi deset 

nejkrásnějších na světě. 


