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Úvodní slovo Prezidentky asociace

Milé dámy a příznivci asociace,

zajisté bedlivě sledujete vývoj a situaci ohledně
koronaviru a protože i Českomoravská asociace
podnikatelek a manažerek se chová v této situaci
zodpovědně, rozhodli jsme se posunout tyto nejblíže
plánované akce:

21. 3. Next Generation – Národní galerie a Prim

2. 4. Setkání rodinných firem

7. 4.  Příběhy slavných českých značek

Jakmile se zlepší současná situace, oznámíme
vám nové termíny a věřím, že se brzy sejdeme na
všech plánovaných akcích.

Kalendář akcí na rok 2020

5. 5. 2020
Křest knihy Popelka nebo podnikatelka - Brno

15. - 16. 05. 2020
Česko-slovenský klub ve Valticích 

24. - 25. 05. 2020 
Valná hromada ČMAPM v Petrovicích u Karviné

Červen:
RK Brno - Klobouková párty

Křest knihy Popelka nebo podnikatelka

Září:
Obchodní mise Německo + Arménie v Praze

22. 09. 2020 
25 let ČMAPM - konference v Senátu 

Listopad:
WED,  #Choose women

7. - 9. 11. 2020 
Kongres FCEM v Instanbulu 

Prosinec:
RK Brno - Barborka párty

Celý článek

Napsali o nás

Níže si můžete přečíst výsledky ankety, kterou většina z vás vyplnila. Deník Právo tuto exkluzivní
anketu otiskl.

 

Fotogalerie z akce

Bene�ční večer - poděkování 

Rádi bychom poděkovali všem za účast a podporu na benefičním večeru "S radostí a humorem
o vážných věcech s Jaroslavem Duškem a Jitkou Kudláčkovou."

 

Barbora Novotná a její nominace v EY Podnikatel roku

Nominaci získala v rámci kategorie Nejlepší podnikatelský příběh, kde byla vybrána mezi osm
nejlepších projektů. 

 

Vyhlášení soutěže "O nejvíce cool foto se Statussem" 

                              Výsledky ankety
Nejvíc skvělých cool fotek nám přišla spousta.
Všechny z vás si zasloužíte odměnu.

A proto výběr té nejvíce cool fotky necháme na
vašem hlasování.

HLASOVAT MŮŽETE ZDE

Sledujte nás na sociálních sítích!

www.cmapm.cz

o�ce@cmapm.cz

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek, o.s.
Viniční 4049/235, 615 00 Brno – Židenice

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.
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