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Milé dámy a přátelé asociace,

chci vám všem jménem celé asociace moc poděkovat za pomoc, kterou v současné situaci
poskytujete svému okolí a potřebným.

Vaší pomoci si velmi vážím a děkuji za tu vlnu solidarity, kterou jste tím spustili. Všimla si
toho i některá média a níže najdete odkazy na originály článků.

17.03.2020 - www.byznysnoviny.cz
České podnikatelky a manažerky nabízejí
pomoc v krizi: Asistují starším a šijí roušky

Celý článek zde

18.03.2020 - www.denik.cz
Podnikatelky a manažerky nabízejí pomoc v

krizi: asistují starším a šijí roušky

Celý článek zde

18.03.2020 - www.parlamentnilisty.cz
České podnikatelky a manažerky nabízejí pomoc v krizi: asistují starším, vyrábějí dezinfekci a

šijí roušky

Celý článek zde

O tom, že současné zastavení se ekonomiky bude mít následky na všechna odvětví a život nás
všech, asi mluvit nemusíme.

Určitě sledujete všechny zprávy a informace, které souvisí s podporou podnikatelů, která se již
rozběhla.

Přesto si dovolím níže poslat pár užitečných odkazů pro ty z vás, kteří jste na to ještě
neměli čas:

BusinessINFO - Koronavirus

MPO - Podrobnější rozcestník v kontextu s koronavirem

MZČR - informace ke koronaviru

Bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem

Informační linka Ministerstva průmyslu a
obchodu pro živnostníky a podnikatele

224 854 444

Informační linka Ministerstva dopravy k
mimořádným opatřením v mezinárodní dopravě

225 131 810

Poradenství Asociace rodinných firem

ARF se dělí o své právní názory na řešení
konkrétních situací, které nyní vznikají v

důsledku vlivu koronaviru na vývoj ekonomiky

Koronavirus a plnění smluvních povinností

Krizové řízení podniku

Karanténa a homeo�ce

Granty pro malé podniky od Facebooku

Facebook avizuje pomoc pro malé podniky
skrze vytvoření grantového programu o objemu

100 milionů dolarů, který pomůže 30 000
malých podniků z celého světa. Pro urychlení

doporučujeme se zaregistrovat k odběru
novinek a sledovat spuštění

SLEDUJTE ZDE

Děkuji také za velkorysou nabídku naší člence Petře Mikulcové, která založila platformu
Gymbee, na které najdete on-line lekce pro cvičení a to od jógy až po kondiční cviky či

meditaci. Petra pro všechny členky ČMAPM nabízí do online lekcí vstup zdarma.
Prosím pro udělení kódu kontaktujte přímo Petru

Udržte své zaměstnance zdravé - speciální nabídka pro členky ČMAPM

Cvičení a meditace z pohodlí domova - všem vašim zaměstnancům odemkneme kompletní
přístup ke stovkám lekcí pro zdravé tělo i mysl na Gymbee.cz. Nyní jen za administrativní

poplatek. Pro více informací prosím kontaktujte Petru Navrátilovou
petra@gymbee.cz 
+420 721 609 002

CHCI BLIŽŠÍ INFO

Anketa MPO v souvislosti s epidemií koronaviru

Prosím moc ty z vás, které ještě nevyplnily anketu, podělte se s námi o vaše  názory,
myšlenky a zprávy

VYPLŇTE ANKETU ZDE

Moravskoslezský kraj vyhlásil 5. ročník soutěže Lady Business
Moravskoslezského kraje 2020

A protože navzdory všemu, život jde dál,
posíláme níže informaci k soutěži Lady
Business, které jsme již čtvrtým rokem

partnerem.

Prosím, nanominujte své favoritky z oblasti
podnikání i neziskového sektoru do této

prestižní soutěže. Vítězka získá 100 tis. Kč.

PODROBNOSTI K SOUTĚŽI ZDE

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

Věřím, že i přes náročnost situace, vás neopouští optimismus a dobrá nálada. Krizové
situace vždy přináší i nové možnosti a příležitosti. A i když to asi nebude úplně snadné,

věřím, že i to společně zvládneme! Díky, že jsme si v asociaci stále vzájemnou podporou i
inspirací.

Mějte dobré dny a hlavě zdraví!

Vaše

Kateřina Haring
Prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek

Sledujte nás na sociálních sítích!

www.cmapm.cz
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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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