Společnost Franklin Covey Co. se zařadila mezi vítěze prestižního ocenění Training
Magazine Network Choice Award pro rok 2020
Čtenářské hlasy magazínu Training ocenily společnost FranklinCovey
za výjimečná řešení v oblasti rozvoje leadershipu
SALT LAKE CITY – (BUSINESS WIRE) – 3. března 2021-- Franklin Covey Co. (NYSE:FC), globální společnost, která se
specializuje na zlepšování výkonnosti organizací, byla na základě svých řešení, nástrojů a služeb v oblasti rozvoje
leadershipu vyhlášena magazínem Training vítězem prestižní ceny 2020 Training Magazine Network Choice
Award v kategorii rozvoj leadershipu.
Training Magazine Network (TMN) je bezplatná platforma zaměřená na školení, vzdělávání a rozvoj, která svým
členům nabízí neomezený přístup 24/7 k bezplatným školicím nástrojům, webinářům a dalším cenným zdrojům.
Komunita TMN patří k výrazným hlasům v oblasti vzdělávání. Magazín Training se proto rozhodl využít
odborných znalostí a zkušeností této komunitní sítě a nabídnout všem svým uživatelům tipy na „osvědčené
produkty“ – zejména nyní během pandemie, kdy jsou organizace nuceny přesměrovat se na virtuální školení.
Vyzval tedy členskou základnu TMN čítající více než 172 000 členů, aby hlasovala pro partnery z řad dodavatelů,
kteří podle nich nabízejí nejefektivnější nástroje a řešení pro jejich práci, a to v těchto šesti kategoriích: nástroje,
obsah/rozvojové programy, gamifikace, rozvoj leadershipu, studijní portál /systém řízení výuky (LMS) a
měření/hodnocení.
Celkem 2 946 respondentů udělilo 6 441 hlasů 459 společnostem. „Jelikož je toto teprve druhý ročník ocenění
Training Magazine Network Choice Award, potěšilo nás, že byl počet hlasů a respondentů dvojnásobný,“ uvedla
vydavatelka magazínu Training, Lori Gardnerová. „Letos bylo obzvláště důležité sdílet ve vzdělávací komunitě
produkty a nástroje, které pomáhají lidem v jejich práci. A stejně tak najít pozitivní způsob, jak ocenit dodavatele,
jako je společnost FranklinCovey, kteří se dokázali rychle přizpůsobit novým potřebám.“
Paul Walker, výkonný ředitel společnosti FranklinCovey, uvedl: „Jsme potěšeni, že naše řešení v oblasti rozvoje
leadershipu nacházejí takovou pozitivní odezvu v komunitě uživatelů magazínu Training, z nichž mnozí jsou
našimi klienty a vážíme si uznání v podobě prestižního ocenění. Soustavně usilujeme o to, aby všechna řešení,
která nabízíme, cílila na nejpalčivější obchodní potřeby našich klientů, zejména v této nejisté době.“
V návaznosti na ocenění Choice Award vytvořila platforma TMN online seznam, který poukazuje na vítěze
komunitní ceny Training Magazine Network Choice Award a každý rok bude aktualizován o nové vyznamenané
společnosti. Navštivte: www.trainingmagnetwork.com/awards.

O SPOLEČNOSTI FRANKLIN COVEY CO
Franklin Covey Co. (NYSE: FC) je globální, veřejně obchodovatelná společnost, která se specializuje na zvyšování
výkonnosti organizací. Pomáháme organizacím a jednotlivcům dosahovat výsledků, které vyžadují změnu v
chování. Specializujeme se na sedm oblastí: leadership, realizace strategií, produktivita, důvěra, prodejní
výkonnost, věrnost zákazníků a školní vzdělávání. Mezi klienty společnosti FranklinCovey patří 90 % největších
společností z žebříčku Fortune 100, více než 75 % společností z kategorie Fortune 500 a tisícovky malých a
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středně velkých podniků i několik vládních agentur a vzdělávacích institucí. Společnost FranklinCovey má přes
stovku vlastních nebo partnerských kanceláří, které nabízejí profesionální služby ve více než 160 zemích světa.
Více informací najdete na www.franklicovey.com a www.franklincovey.cz

O MAGAZÍNU TRAINING
Magazín Training je 55 let starý magazín zaměřený na profesní rozvoj, který prosazuje vzdělávání pracovníků
jako byznysový nástroj. Věnuje se podrobně různým manažerským tématům, jako jsou leadership a plánování
nástupnictví, v oblasti personalistiky například náboru a udržení zaměstnanců, a vzdělávacím tématům, jako jsou
teorie učení, posouzení praktických dovedností a vyladění kompetencí klíčových zaměstnanců s cílem
maximalizovat užitek rozvojových programů. Časopis Training je určen odborníkům na vzdělávání zaměstnanců,
personalistům a manažerům ve všech odvětvích a kombinuje prodané výtisky se zasíláním vybraným příjemcům
a dosahuje největšího nákladu v tomto odvětví na trhu.
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