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Milé dámy, přátelé a příznivci asociace,

dneškem pro nás začínají Velikonoce a tak vám přeji, ať jsou pěkné, klidné i
požehnané.

Přestože je dnes Velký pátek a půst, je pro zájemkyně i dnes od 9 do 10 hod.
otevřen ZOOM CALL (pro připojení klikněte na obrázek níže)

Pravidla pro připojení k ZOOM CALL ČMAPM

Připravované online semináře

Jana Volná

On-line workshop s Janou a
Lumírem Volnými

„Na co máte nárok v krizi"

16. 4. 2020 ve 13-14 hod.
 

Připojit k ZOOM CALL

Ladislava Fialová

Online seminář
"Proměna trhu práce v době

koronavirové"

23. 4. 2020 ve 13 hodin
 

Připojit k ZOOM CALL

Radka Šušková

Leadership I 4.0 – jak se
změní lídrovství v nové
době? Jak budovat naše
týmy zaměstnanců, aby

zvládli nové kompetence I
4.0? 

21. 4. 2020 od 13 hodin

Připojit k ZOOM CALL

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 dělíme se
o příběh Melity Bentz, která vybudovala

firmu Melita, celosvětově známou značku a
výrobce filtrů na kavu. Její podnik přežil 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 Geršlovou pochválila za ucelený a
komplexní text o paní Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, která značku Veuve Clicquot v roce

1810 založila.

Prosím, ty z vás, které budete mít o knihu včetně autogramu autorky za speciální cenu 350
Kč zájem, využíjte objednání níže

Objednat knihu

Novinky od našich členek

Radka Šušková, jednatelka
společnosti New Dimension, s.r.o. v

časopise POSITIV

Užitečné videonávody od New
Dimension, s.r.o.

Zamyšlení o proměně trhu práce pro nás
zpracovala Laďka Fialová

Celý článek zde

Napsali o nás

"Nerada chodila do fitka, tak založila web na
domácí cvičení. Pomáhá i ženám po porodu"

Celý článek

"Koronaviru navzdory. Češi prokazují velké
srdce, zachraňují oblíbenou rezervaci

divokých koní"

Celý článek

"Podnikání žen je velmi ohrožené,
upozornila ČMAPM v otevřeném dopise

premiérovi"
 

Celý článek

"Ztráty zatím odhadují na 500 milionů Kč.
Asociace podnikatelek a manažerek se

obává o osud ženského podnikání v Česku"

Celý článek

"Asociace podnikatelek a manažerek odhaduje ztráty na půl miliardy korun"

Celý článek

Zajímavý článek

Řízení peněžních toků během krize - Cash flow
napříč dodavatelským řetězcem

Celý článek

Workshopy

Leadership inovací

Jak se nenechat oškubat, když začínáte
s online prodejem

Užitečné články

Pravidla pro vycestování za hranice
za rodinou a nebo na SC

Celý článek zde

Ucelené přehledy o co můžete žádat
a na co máte nárok

PRO FIRMY

PRO OSVČ

PRO ZAMĚSTNANCE

Otevřený dopis Vládě ČR

Vzhledem k současné situaci se naše asociace rozhodla sepsat otevřený dopis adresovaný Vládě

České republiky

Dopis v PDF

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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