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Milé dámy a přátelé asociace,
zdravíme vás po Velikonocích s novým newsletterem. Situace se mění ze dne na
den, a proto posíláme inspiraci, které v těchto dnech není nikdy dost. Načerpat ji
můžete na našem blogu na webových stránkách asociace, stejně jako
na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu. Budeme také rády za vaše postřehy
a sdílení toho, co vás inspiruje nebo dělá radost v těchto dnech.
Zveme vás na naši pravidelnou páteční kávu od 9 do 10 hodin
prostřednictvím ZOOM call.

Toto setkání je o nás pro nás, a dáváme přednost představení členkám, o jejichž podnikání
zatím víme málo, anebo se prezentovaly prozatím jen ve svém regionálním klubu. Budou tak
mít možnost díky on-line platformě seznámit se s dalšími ženami, sdílet a získávat informace
i zkušenosti, které jsou vždy velmi cenné a důležité. Současně si tak všechny udržíme
povědomí jedna o druhé a lépe se nám budou naše podnikatelské aktivity propojovat či dále
networkovat. Je to takový náš ČMAPM think tank, který vám může pomoci získat cennou
radu, myšlenku či inspiraci, které hledáte. Ty z vás, které máte zájem představit na některé z
pátečních káv své podnikání, či chcete podiskutovat o problému, který právě řešíte, prosím,
napište do sdíleného dokumentu své údaje.
Pomůže nám to lépe organizovat čas celého on-line setkání. Těšíme se na vás!

I v příštím týdnu připravily naše členky workshopy, na které se můžete
prostřednictvím ZOOM callu připojit

Ladislava Fialová

Radka Šušková

Online seminář
"Proměna trhu práce v době koronavirové"

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

23. 4. 2020 ve 13 hodin

ZOOM CALL
ZOOM CALL

Ať chceme nebo ne, současná situace nás zavřela do našich domovů. A právě proto
jsme na blogu připravili článek o home office. Současně na blog připravujeme anketu o
tom, jak vidí současnou situaci mladá generace. Pokud budete mít chuť, přepošlete
odkaz mladým lidem ve vašem okolí, aby se také vyjádřili. Moc děkujeme za vyplnění!

Workshopy

Harmonogram uvolnění
podnikatelských a dalších činností

Cash ow a udržení kontroly nad
rmou

Harmonogram MPO

Cestovní kanceláře v době
koronavirové 2

Stát chce pomáhat z cizí kapsy. Pronajímatelé ale nemohou být pilíři sociální politiky

Napsali o nás

„Podnikatelky žádají Babiše o úvěry, na
program Covid zatím nedosáhly"

„Podnikatelky vědí, co jejich byznys
potřebuje. Vyslyší však vláda jejich
hlas?"

Celý článek
Celý článek

Nabídka od cukrárny Pusinka v Brně a naší I přes karanténní omezení aktivně podporujeme
členky paní Jarmily Křížové - čerstvé
mladé talenty a tak VIP hostem streamu Czech
cukrovinky pro vás v rámci karanténních
Dance Tour byla naše členka Ivana Rosová
omezení
Otevřeno jen v pátek a v sobotu

Video ze streamu

www.cukrarna-pusinka.cz

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.

Informace k soutěži

S přáním pevného zdraví ČMAPM
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Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.

