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Vážení současní i budoucí klienti, milí čtenáři!
Na vaše monitory se dostává aktuální číslo tištěného vydání www.valnehromady.cz s podtitulem
O klientech pro klienty. To samo předjímá jeho obsah.
Nepřinášíme vám pouze nabídku služeb www.valnehromady.cz, serveru šitého akciovým společnostem přímo na míru, a kontakty na právnické kanceláře, které vám usnadní cestu k nejjednoduššímu,
nejrychlejšímu a nejlevnějšímu způsobu, jak zveřejnit oznámení o konání valné hromady (a další
oznámení).
V tomto vydání naleznete i aktualitky ze společností, které patří mezi klienty www.valnehromady.cz.
Dokazují, že jde o fungující subjekty, které si umí získat pozornost. V příštím čísle si mohou čtenáři
tištěného vydání číst i o úspěších vaší firmy. Co pro to můžete udělat? Zachovat i nadále přízeň portálu www.valnehromady.cz! A pokud mezi jeho zákazníky dosud nepatříte, s pomocí tohoto magazínu
zjistíte, že není nic snazšího než se jimi stát.
S přáním příjemného počtení
Jan Suchan,
vedoucí vydání

Národní broadbandová knihovna a. s. se snaží o vybudování rozsáhlé a kvalitní audiovizuální
broadbandové knihovny a její zpřístupnění co největšímu počtu uživatelů po celé České republice.
Cílem projektu je také zvýšení počtu broadbandových připojení a míry jejich využití.
Oznámení o konání valné hromady Národní broadbandové knihovny, a.s. bylo zveřejněno v den založení společnosti. Kde? Na www.valnehromady.cz.
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2008 bude jedním z partnerů finále Miss České republiky
společnost ŘEMPO HOLOUBEK a.s. Jubilejní dvacátá královna krásy ČR bude dekorována 15. března 2008 v přímém přenosu TV Nova. V porotě zasedne vedle prezidenta soutěže Miloše Zapletala
a loňské vítězky Kateřiny Sokolové také zástupce akciové společnosti ŘEMPO HOLOUBEK.
Také tato firma splňuje svou informační povinnost na portálu www.valnehromady.cz.
Společnost Helior CZ, a.s., velkoobchodní dodavatel tuhých paliv, patří mezi dlouhodobé sponzory
českého týmu závodních tahačů Buggyra International Racing Systém. Mezi jeho partnery patřil od
jeho zrodu a byl jím i po dobu jeho protloukání mezi elitu. A je jím i nyní, když Markus Bösiger vybojoval pro Buggyru titul evropského šampiona!
Není třeba dodávat, že Helior CZ využívá k plnění své informační povinnosti portál
www.valnehromady.cz...
Rock Point a.s., jeden z největších prodejců outdoorového oblečení v České republice, se rozhodl
přispět k ochraně životního prostředí. Jako první společnost z bývalého Východního bloku se stal členem EOG AfC (Asociace pro ochranu přírody).
EOG AfC je organizací, která sdružuje výrobce a prodejce outdoorového zboží, kteří se zajímají
o ochranu přírody. Rock Point bude v organizaci prospěšný zajišťováním grantů pro lokální ekologické
projekty v České republice.
Na www.valnehromady.cz je místo i pro „zelenou“ firmu Rock Point a.s.
Akciová společnost Licolor, zaměřující se na konfekci, barvení a finální úpravu tkanin, se uprostřed
října zúčastnila dvou oborově významných akcí pořádaných v Brně. Na výstavě CLEANTECH se prezentovala textilem vhodným pro hotelová a zdravotnická zařízení (včetně novinky – opakovatelně použitelných oděvů do čistých operačních sálů), na veletrhu Hospimedica svým zdravotnickým textilem.
V rámci firmy, jejíž historie sahá až do roku 1888, funguje i chráněná dílna, založená přede dvěma lety.
I Licolor a.s. zveřejňuje svá oznámení o konání valných hromad na serveru
www.valnehromady.cz.
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další projekty LAAR, a.s.:
bloguje.cz: internetový systém poskytující zdarma nejrychlejší vytvoření vlastního internetového deníčku (blogu). Díky
bloguje.cz může dnes na síti publikovat každý bez omezení a znalosti programování. Projekt bloguje.cz je zapojen do
systému monitorování sledovanosti, poslední údaje za září 2007 hovoří o 450 tisících unikátních přístupech, což je číslo
srovnatelné s portály ihned.cz, sport.idnes.cz nebo lidovky.cz a dokonce větší než například u denik. cz.
konjunktura.cz: nově pojatý server s historií od roku 2002. Domov studentů i odborníků v oblasti competitive inteligence,
tedy konkurenčního zpravodajství.
senio.cz: senioři sobě. Nejčtenější server, jehož obsah tvoří takřka výhradně lidé věkem starší, duchem mladí. A ti patří také
k nejvděčnějším čtenářům.
LAAR, a. s., je od července roku 2007 členem Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR), konkrétně jeho Sekce internetových médií. SPIR je profesním sdružením působícím v oblasti internetové reklamy od roku 2000.

V závěru roku 2006 se přestěhovala kancelář redakce do nových prostor, ze kterých jsou doprovodné fotografie v tomto
čísle. Těšíme se na spolupráci s vámi v příštím roce!

