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Budapest, 2020. november 10. 

Vodafone: megvannak a Ready pályázat győztesei 

Kihirdették a Vodafone Magyarország és a Kreatív közös, „Ready” elnevezésű pályázatának 

nyerteseit: az üzleti kategória öt alkategóriájában összesen 11, míg az egyéni kategóriában 

1 pályamunkát díjaztak. A Ready pályázattal a Vodafone és a Kreatív célja az volt, hogy 

ösztönözze, és elismerje azokat a vállalkozásokat és magánszemélyeket, akik a legjobban 

alkalmazkodni tudtak a járványhelyzet miatt kialakult változásokhoz. Az üzleti kategória 

fődíját egy olyan vállalkozás vitte haza, aki egyik napról a másikra alakította át családi 

turisztikai cégét babakocsi mosodává, míg az egyéni kategória győztese, egy rendkívül 

nehéz helyzetben is talált célt magának: adománygyűjtő akciót szervezett leukémiás 

gyermekek részére. 

Az elmúlt hónapok eddig nem látott kihívások elé állították az egész társadalmat – 

magánszemélyeket és az üzleti élet szereplőit egyaránt. Ezek leküzdése nagyfokú rugalmasságot 

és sokszor emberfeletti teljesítményt igényelt – az így megvalósított megoldásokat, 

szolgáltatásokat, újításokat és élettörténeteket szerette volna összegyűjteni és elismerni a 

Vodafone és a Kreatív „Ready” elnevezésű pályázata.  

Az üzleti pályázók olyan megvalósított megoldásokkal, termékekkel, szolgáltatásokkal vagy 

digitális újításokkal nevezhettek, amelyek segítettek 2020 első felében működésük 

fenntartásában, vagy eredményeik növelésében, és a cég vagy ügyfelei számára értéket 

teremtettek. A szakmai zsűri összesen 11 bronz, ezüst vagy arany díjat osztott ki az 5 

alkategóriában, valamint a kis- és középvállalkozások fejlődésének támogatására 1 fődíjas 

vállalkozást is kiválasztott a 100 fő alatti létszámmal rendelkező pályázók között. 

A díjazott megoldások között számos inspiráló történetet ismerhettek meg a zsűri tagjai, így 

többek között a nehéz helyzetbe került iparágak dolgozóinak munkakeresését segítő platformot, 

a digitális kisállat örökbefogadó rendszert, valamint az otthonmaradó szülőket segítő játékboltot.  

A zsűri az üzleti kategóriában végül a Flora MiniWash történetét szavazta az első helyre, ez a 

vállalkozás egyik napról a másikra alakította át tevékenységét és lett családi turisztikai cégből 

babakocsi mosoda. Ők vihették haza a Vodafone Magyarország által felajánlott nyereményeket: 

egy Lenovo Ideapad laptopot, business coaching szolgáltatást és 100.000 Forint értékben 

szabadon választható kurzusokat a Udemy.com oldalán.  
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„A Ready pályázattal olyan vállalkozásokat és magánszemélyeket szerettünk volna díjazni, akik 

innovatív gondolkodásukkal, rugalmas hozzáállásukkal bizonyították, hogy képesek túllendülni 

nehéz és váratlan helyzeteken. Úgy gondolom, hogy a Flora MiniWash-ről mindez kétség kívül 

elmondható, hiszen egyik napról a másikra alakították át szolgáltatásukat, ráadásul mindezt profi 

módon és a tőlük megszokott magas minőségben. Bízom benne, hogy a nyereménnyel 

hozzájárulhatunk jövőbeli üzleti sikereikhez – akár turisztikai vállalkozásként, akár babakocsi 

mosodaként érik el ezeket.” – mondta el Király István, a Vodafone Magyarország Vállalati 

Szolgáltatások Üzletág Vezérigazgató-helyettese.   

„A Ready verseny pályázói és különösen a nyertesei megmutatták, hogy egy váratlan helyzetre 

hogyan tudnak gyors és adekvát üzleti választ adni. Az ötleten és új irányon túl azt is megmutatták, 

hogyan tudták a vállalat összes dolgozóját az ügy mellé állítani és a kisebb-nagyobb szervezeteket 

agilisan átalakítani, hogy együtt, közösen tudják elérni az új üzleti célokat. Zsűritagként nagy 

élmény volt ilyen megoldásokkal találkozni, és látni, hogyan indultak el vállalatok sokféle új úton.” 

– mondta Vándor Ágnes, a Kreatívot kiadó PPH Media ügyvezetője. 

A pályázat másik kategóriájában egyéni pályázók indulhattak, akik esetében olyan 

élettörténeteket vártak, amelyek a nehézségek sikeres leküzdéséről szólnak a munkahellyel és 

munkával kapcsolatban, és megoldásorientált, optimista hozzáállásuk által inspirálók lehetnek 

mások számára is. Az egyéni kategória győztese Derecskei Zoltán lett, akinek a pandémia miatt 

minimálisra kellett csökkentenie fizikai kontaktusait, ugyanis éppen ekkor épült fel egy hosszú 

betegségből és egy transzplantációból. A történtek hatására a kerékpározásba menekült, ami 

annyira pozitív hatással volt rá, hogy egy kerékpáros közösségi oldalt is létrehozott és 

adománygyűjtő akciót szervezett leukémiás gyermekek részére. Zoltán nyerte a Huawei P30 

mobiltelefont, a Life coaching szolgáltatást, és 100.000 Forint értékben szabadon választható 

online kurzusokat a Udemy.com oldalán. 

„Szeretnénk minden pályázónak megköszönni, hogy megosztották velünk történetüket. Nagyon 

jó volt olvasni a cégek ötletes digitális megoldásait, és hogy milyen talpraesetten változtattak 

sokan karriert, valósították meg régi álmukat és milyen bátorsággal fogtak bele valamilyen új 

kezdeményezésbe. Gratulálunk valamennyi pályázónak és díjazottnak!”  – mondta el Juhász Péter 

Tibor, a Vodafone márkaigazgatója. 

A pályázat részleteiről, a többi díjazottról és a zsűri tagjairól az alábbi linken tudhat meg többet. 
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A Vodafone-ról 

A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő 

érdekében. Vezető telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív változásokat vigyünk 

véghez társadalmunkban. Hálózataink kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, vállalkozásokat és kormányokat, 

és – amint arra a világjárvány is egyértelműen rámutatott – létfontosságú szerepet játszunk a gazdaságok 

működőképességének fenntartásában, valamint az olyan, kritikus fontosságú szektorok üzemeltetésében, mint az 

oktatás vagy az egészségügy. 

http://kreativ.hu/kreativ_online/cikk/eredmenyhirdetes__mutatjuk_a_ready_verseny_gyozteseit
mailto:halmosi.imola@hps.hu
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A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati 

szolgáltatója, afrikai M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 42 millió ember számára teszi lehetővé a 

mobilfizetésekhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 22 országban működtetünk mobil és vezetékes 

hálózatokat, és további 48 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. június 30-i állapot szerint több mint 

300 millió mobilügyfelünk van, köztük több mint 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 22 

millió TV ügyfél, továbbá több mint 100 millió IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot. 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és gyermekgondozási szabadságra vonatkozó irányelveink, 

valamint a nők és lányok technológiai szerepének erősítése révén. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy az egész 

társadalom számára lehetővé tegyük az oktatáshoz és a digitális készségek fejlesztéséhez való hozzáférést. Tiszteletet 

mutatunk mindenki iránt, fajra, etnikumra, fogyatékosságra, korra, szexuális irányultságra, nemi identitásra, 

meggyőződésre, kultúrára vagy vallásra való tekintet nélkül. 

Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-ig 50%-kal csökkentjük az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 2025-ig villamosenergiánk 100%-át megújuló forrásokból fedezzük, 

továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy 

újrahasznosítjuk. 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn 

oldalunkat itt. 

http://www.vodafone.com/
https://www.linkedin.com/company/vodafone/

