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Spojujeme svět pro lepší
budoucnost

Digitální společnost

Pro všechny

Planeta

Připojíme
miliardu lidí a věcí k internetu

Zlepšíme
život miliardy lidí

Snížíme
náš dopad na planetu na polovinu
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Spojujeme svět pro lepší
budoucnost
Budujeme digitální společnost, která je tu pro všechny a je ohleduplná k naší planetě

Digitální společnost

Pro všechny

• Budujeme infrastrukturu, která je klíčem k naší
digitální budoucnosti.
• Investujeme do rozvoje země, abychom podpořili
společenský a ekonomický úspěch
• Nové komunikační sítě a technologie promění naše
životy a společnosti. Propojujeme lidi, rodiny,
byznysy a komunity s našimi špičkovými
technologiemi a pomáháme jim růst, inovovat a
zlepšovat život ostatních.
• Jsme největší poskytovatel mobilních a
internetových služeb v Evropě.
• Přinášíme inovace (gigabitové sítě, IoT, AI, 5G) a
efektivní a úspěšná řešení.

• Nezapomínáme na nikoho. Naše technologie •
jsou tu pro všechny - pro lidi, rodiny, firmy a
komunity.
•
• Jsme optimističtí v tom, jak technologie a
konektivita můžou zlepšit budoucnost a životy
•
lidí.
• Víme o rizicích, která technologie mohou
•
přinášet, a řešíme je.
• Naším cílem je překonat stávající rozdíly a
•
pomoct lidem, aby se do společnosti mohli
zapojit všichni a naplno.
• Jsme společnost otevřená všem, bez žádné •
formy diskriminace.
•
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Planeta
Klimatickou změnu je potřeba řešit pomocí urgentních
a zároveň udržitelných opatření. Firmy v tom hrají
důležitou roli.
Zavázali jsme k uhlíkové neutralitě našeho podnikání
nejpozději do roku 2040.
Chceme snížit naše emise pomocí energetické
efektivity našich provozů.
Elektřinu, kterou používáme, chceme ze 100 %
nakupovat z obnovitelných zdrojů.
Naše IoT řešení mohou pomoct při snižování CO2
našich zákazníků.
Vodafone se zavázal využívat své technologie, sítě a
služby k tomu, aby pomohl naplnit globální cíle SDGs.
Do našeho podnikání zavádíme cirkulární ekonomiku.

Spojujeme svět pro lepší
budoucnost
• Gigabit leader
– 1,4 milionu domácností

• 5G
–
–
–
–

Více než 1/3 populace
5G města
Vodafone AR Challenge
Vodafone UniLab

• Digitalizace
–
–
–
–

Remote working, paperless
SME – podpora malých a středních firem
Podpora zranitelných skupin
Vzdělávání

• IoT
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Spojujeme svět pro lepší
budoucnost
Nejlepší místo pro práci
- 40 % žen v manažerských pozicích do 2030
- 16 týdnů rodičovské dovolené

- směrnice proti domácímu násilí
- podpora práce z domova

Diverzita
- programy pro mladé
- podpora žen

- LGBT+
- lidé se specifickými potřebami
-
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Spojujeme svět pro lepší
budoucnost
Nadace Vodafone Česká republika
- Laboratoř Nadace Vodafone
- inkubační a akcelerační program pro sociální
a technologické startupy

- Technologie pro společnost
- Záchranka, Bright Sky, Echo

- Zaměstnanecké programy
- Digitální vzdělávání seniorů
- INSPO
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Vložit
úvod veneutralita
stylu banneru
Uhlíková
Vodafonu v roce 2040
Nastartujte inovace a sledujte
dole logo nadace a NR
2021

2025

2030
2040

Naši síť v Evropě pohání 100%
energie z obnovitelných
zdrojů

Veškerý elektroodpad z našich
sítí znovu využíváme,
prodáváme
nebo recyklujeme

Naši síť po celém světě
pohání 100% energie
z obnovitelných zdrojů

Eliminujeme uhlíkové emise:

Snižujeme uhlíkové emise
na polovinu:

• z naší vlastní činnosti
• z energie, kterou přímo nakupujeme

JSME UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ

• v našem dodavatelském řetězci
• v rámci služebních cest
• u produktů, které prodáváme

www.vodafone.cz/udrzitelne-podnikani/
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