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Milé dámy,
na mnohé již začínají ekonomicky dopadat důsledky omezení, která zažíváme v
souvislosti s restrikcemi proti koronaviru a proto užitečné odkazy najdete tentokrát
až v úplném závěru. Místo toho nabízíme trochu čerstvé perspektivy a inspirace.
Protože se nám doba, kdy se nemůžeme osobně setkávat a scházet prodlužuje,
spouštíme v pátek pro všechny zájemce – členky i nečlenky
Ranní kávu s ČMAPM

Pozvání na ZOOM CALL

Setkání budou probíhat každý pátek od 9 do 10 hod.

Podnikatelka nebo Popelka?

O tom, že mnohé úspěšné firmy vznikly
právě v nepříznivé době a jsou celosvětově
známé, se můžete přesvědčit v připravované
knize profesorky Jany Geršlové. Kniha jde
teprve do tisku, ale získaly jsme jako první
exkluzivní možnost sdílet úryvek a dělím se
o příběh Melity Bentz, která se svým
podnikem přežila 2 světové války a 3x jej
stavěla na nohy.

V knize budou příběhy celosvětově známých žen a značek, jako je Mme Tussaud, Veuve
Clicquot, Anna Burda, Estée Lauder, Helena Rubinstein a mnohé další.
ČMAPM je exkluzivním partnerem tohoto projektu a jakmile kniha vyjde, zorganizujeme její
křest.
Mimochodem společnost Veuve Clicquot paní profesorku pochválila za ucelený a komplexní
text o paní Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, která značku v roce 1810 založila.
Prosím, ty z vás, které budete mít o knihu za speciální cenu 350 Kč zájem
Klikněte ZDE

Ukázka tvorby naší členky Magdaleny
Novákové

Historie nám již několikrát ukázala, že
během krizí vznikají také skvělá a
nadčasová umělecká díla.

Píseň chansonierky paní Renáty
Drössler

Umělecky vás potěší určitě i píseň výjimečné
české chansonierky, paní Renáty Drössler.

Zde přinášíme ukázku tvorby naší členky
Magdaleny Novákové.

S tou jsme předběžně domluvené, že
zazpívá na plánované konferenci v Senátu,
která se doufejme uskuteční v září.

Magdu čeká výstava, kterou musela ze
současných důvodů přeložit na později.
O datu vernisáže vás budeme včas
informovat.

Píseň ZDE

Galerie

Příspěvky našich členek, které jsou odbornicemi v různých
odvětvích

Hana Cupáková - článek o opatřeních v
souvislosti s výskytem COVID-19

Taťána Nepustilová - nabídka online
mentoringu

Celý článek

Mentoring zdarma

Jak je důležité zdraví, ukazuje naše
členka Michaela Löblová v tématickém
článku

Hana Čmielová - „Práce z domova a řízení
na dálku“

Celý článek
Článek na webu E15.cz

Užitečné odkazy k současné situaci:

Ošetřovné pro OSVČ

Podpora v rámci MSK

Krizový stav a aktuality

Inzerce Seznam.cz

Vytěžte z home o

ce co nejvíce

Bezplatná telefonická právní konzultace v rámci COVID-19

Podpora podnikání v souvislosti s koronavirem

ČMAPM ve spolupráci s C.O.T. media
Charitativní projekt Hudební divadlo Karlín ŽIVĚ

Projekt na pomoc seniorům a zdravotnickému personálu, který spojuje umělce a podnikatele.
Jeho základní myšlenka je prostá: Když nemohou lidé do divadla, může divadlo za lidmi
domů prostřednictvím moderních technologií.
Základem projektu je originální kulturní program, streamovaný na internetu. Streamy
proběhnou pravidelně každý pátek a sobotu ve 20:00. Mezi umělci se objeví Iva Pazderková,
Václav Noid Bárta, Jiří Korn a další.
Projekt vznikl ve spolupráci partnerů, mezi nimiž je COT media, Hudební divadlo Karlín,
TVCOM.cz a Hospodářská komora České republiky.
Přidejte se i Vy a podpořte správnou věc.

Více o projektu

Napsali o nás

Článek na webu
Info.cz

Článek na webu
Mestoprodeti.cz

Článek na webu
Svet-zeny.cz

Jelikož nevíme, kdy nouzový stav skončí, nebudeme zatím publikovat data
plánovaných akcí.
Zůstaňte optimističtí a mějte naději.
Vaše

Kateřina Haring
Prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek
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Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.

