Opinie z maili od uczestników po spotkaniu integracyjnym BGŻ BNP Paribas
w dniach 8-10.09.2017
Everything seemed to be well organised and atmosphere was amazing ☺. The most I liked that I
could really do something good for other people that are in need.

Było super!
Venue - very nice, not too big and close to Warsaw, which is much appreciated. Agenda very well balanced, not overloaded with presentations, with CSR and free time. Food could be better but I'm know to be very picky in this field ;). Organiser/ coordinator - couldn't
be better!
Wszystko było super! Rewelacyjna organizacja, miejsce spotkania oraz akcja charytatywna. Dzięki za taką fajną
przygodę. Kawał pracy odwaliłaś!
Małgosiu, chcemy Ci bardzo mocno podziękować za organizację eventu dla naszego Banku.
Od samego początku projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ale to jak został rozbudowany i poprowadzony to
absolutne mistrzostwo! Z pomysłu na event integracyjny z elementem wolontariatu wyewoluował do zbiórki książek,
gier, funduszy, zakupy mnóstwa prezentów dla dzieci i pięknie odnowionemu ogrodowi. Pracownicy są zachwyceni i
każdy oprócz poczucia, że zrobił coś „dobrego”, naprawdę świetnie się bawił.
W każdym Twoim działaniu widać że nie robisz tego dla „biznesu”, ale z serca i stawiasz ludzi na pierwszym miejscu.
Takie podejście musi być promowane w biznesie bo daje wszystkim zainteresowanym namacalne dowody, że jest
właściwe i bardziej efektywne.
Również olbrzymie podziękowania dla naszych wspaniałych Pań z fundacji BGŻ – Małgosi i Joanny. Dzięki Waszemu
wsparciu i zaangażowaniu dzieciaki cieszą się z całego regału niesamowitych książek i gier, a do tego pracownicy
pionu Global Markets czują się zaangażowani w CSRowe działania Naszego Banku.
Mamy również pewność, że nasz kolejny wspólny krok, czyli wizyta dzieci w siedzibach Banku, będzie również wielkim
sukcesem i przyniesie wiele radości wszystkim zaangażowanym.

So this was a really great intiative from GM Poland/ CEE. They spent the money on the
offsite to refurbish the kids home and buy many things they would need. We all were hard
at work on Saturday doing many things. I painted a garage door and I thought we did a
great job ☺. Others did a lot of gardening, painting and cleaning windows. Let me know if
you want me to connect anyone in UK or France with the organising team for this event.

Piękna sprawa, naprawdę! ☺ Brawa za organizację!

