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Milé dámy,
přejeme vám krásné páteční ráno s novým newsletterem. Doufáme, že i přes
aktuální situaci neztrácíte naději a pozitivní náladu. Pokud přeci jen náhodou ano,
zveme vás na pravidelnou ranní kávu nebo na některý z workshopů, které naše
členky připravily. Novinky ze světa asociace najdete také na webových stránkách,
stejně jako na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu.
Páteční setkání probíhá přes ZOOM od 9 do 10 hodin.
Pro více informací klikněte ZDE.
Těšíme se na vás!

Děkujeme!
Tato slova letí k účastníkům, ale především organizátorkám webinářů, které již proběhly.
Za skvělou realizaci děkujeme Janě Volné s workshopem „Na co máte nárok v krizi",
Ladislavě Fialové
za workshop ,,Proměna trhu práce v době koronavirové" a Radce Šuškové za workshop
,,Leadership I 4.0 – jak se změní lídrovství v nové době?" Pokud jste ani jeden nestihly,
nezoufejte.

Pokud jste ani jeden webinář nestihly, nezoufejte. Asociace rodinných firem připravila na
příští týden dva workshopy, které můžete navštívit:

ARF Odolná firma: Cyber security v době
koronavirové - 27. dubna 2020 od 9:00 hodin.

ARF Odolná firma: Cestovní kanceláře v době
koronavirové - 29. dubna 2020 od 9:00 hodin.

Přihlášení

Přihlášení

Napsali o nás

Anketa

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

Zajímá nás, co si o aktuální situaci myslí
mladá generace. Pokud budete mít chuť,
přepošlete odkaz mladým lidem ve
vašem okolí, aby se také vyjádřili.
Moc děkujeme za vyplnění!

Článek na webu Podnikatel.cz

Mateřství je nejkrásnější a nejnáročnější byznys. Zvláště v dnešních dnech to platí víc než
kdy dříve. Z maminek podnikatelek se navíc staly ještě učitelky, které musí své ratolesti
naučit to, co kvůli pandemii nemohou probrat ve škole. Svůj pohled na věc pro nás na blog
sepsala viceprezidentka asociace Romana Kurucová, které tímto děkujeme a smekáme
klobouk dolů!

Článek na blogu

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 o soutěži

Sledujte nás na sociálních sítích!
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Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.

