Basın Bülteni

05 Ağustos 2013
Ayrıntılı Bilgi İçin;
Kurumsal İletişim
Özlem Açıkgöz
Ceyhan Konuk
Kardelen Aydın
0212 352 99 99
ozlem@kurumsaliletisim.com.tr
ceyhan@kurumsaliletisim.com.tr
kardelen@kurumsaliletisim.com.tr

Nef, European Awards’ta finale kaldı!
Gayrimenkul sektörüne taze bir nefes getiren Nef, Avrupa’nın en rekabetçi
ticari ödülleri programı olan European Business Awards 2013-2014’te
Türkiye’yi ulusal şampiyon olarak temsil edecek firmalar arasında yer aldı.
Projelerinde yenilikçi tasarım ve kaliteli yaşam alanları sunan Nef, Avrupa’nın en başarılı ve
parlak kurumlarının seçildiği European Business Awards 2013-2014 ödülleri programında ilk
aşamayı başarıyla geçtive ulusal finale kaldı. Nef, ikinci aşamada uluslararası ‘Ruban
d’Honneur’ unvanı için yarışacak.
Geleceği düşünerek sadece bugüne yönelik değil, gelecek nesillerin de konforlu yaşamını
gözeterek hareket ettiklerini belirten Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur; “Nef olarak
geleceğe saygılı, çevre ile dost akıllı yaşam alanları içeren projeler üretiyoruz. Farklı bakış
açımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız ve dünyada ilk ve tek olarak Nef tarafından
uygulanan Foldhome, Foldoffice, Garantili Proje gibi konseptlerimiz sayesinde; European
Business Awards programında finale kalmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın pek çok
itibarlı şirketiyle yarışacağımız ikinci aşamada Türkiye’yi temsil edecek olan ulusal finalistler
arasında olmak bizi onurlandırıyor” dedi.

Sırada Ruban d'Honneur unvanı var
Avrupa'nın en parlak şirketlerinin dahil olduğu European Business Awards, temelinde
yenilikçilik, iş mükemmelliği ve sürdürülebilirlik gibi üç farklı alanda şirketlerin yarıştığı bir
ödül programı. Sorumlu hareket ederek faaliyet gösterdikleri alanda sosyal hayatı ve çevreyi
olumlu etkileyen aynı zamanda yenilikçi ve başarılı uygulamalarla görünürlük ve gelişimlerini
yükselten şirketlerin yarıştığı ödül programının ilk aşamasında, ulusal şampiyonlar seçilirken
bir sonraki aşamada şirketler uluslararası Ruban d'Honneur unvanı için yarışıyor. Yarışmada
bu yıl tüm ‘Ulusal Şampiyonlar’ jürinin değerlendirmesi için özel bir video hazırlayacak. Jüri
değerlendirmesine ek olarak aynı zamanda internet üzerinden de oy kullanılarak, en
beğenilen Ulusal Şampiyonlar seçilecek. Seçilen şirket Ulusal Halk Şampiyonu olarak Avrupa
Halk Şampiyonluğu için yarışacak. Halk oylamasının 2013 Kasım ayında başlaması
planlanıyor. European Business Awards ödüllerini kazananlar ise Nisan 2014'te duyurulacak.

