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„Žena – tvůrčí osobnost třetího tisíciletí“

		

ЧЕШСКО-МОРАВСКАЯ

Milé
dámy,
АССОЦИАЦИЯ

ЖЕНЩИН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И МЕНЕДЖЕРОВ

rády bychom vás pozvaly na jubilejní 10. ročník mezinárodní konference, která se bude konat
v říjnu ve městech Sao Paulo a Rio de Janeiro v Brazílii. Tento ročník navazuje na úspěšnou
řadu devíti konferencí pořádaných pod názvem „Žena – tvůrčí osobnost třetího tisíciletí“. Konference se konají již od roku 2000 na různých
kontinentech světa. Název konference je „PřáČESKOMORAVSKÁ ASOCIACE
CZECH-MORAVIAN
ASSOCIATION
telství a spolupráce“ a letošní významnýPODNIKATELEK
ročník bude
unikátní
v obohacení programu o část
A MANAŽEREK
OF WOMEN ENTREPRENEURS
ČESKOMORAVSKÁ
nazvanou
„Brazilské stopy Jana AntonínaAND
Bati“,
kdy
bude
součástí
programu putování po stoMANAGERS
ASOCIACE
pách Jana
Antonína Bati v Brazílii. Budeme mít možnost osobního seznámení s jeho rodinou
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a pamětníky, navštívíme města, která Jan Antonín Baťa v Brazílii založil, a seznámíme se
s jeho podnikatelským odkazem současným podnikatelům. Cílem konference je vytvoření interaktivního, inspirativního prostředí pro výměnu zkušeností a znalostí podnikatelek navzájem
a navázání konkrétní obchodní spolupráce v rámci předem připraveného „business networkingu“.
Konference a její doprovodný program se bude konat od 14.10. do 20.10.2014 v Sao Paulu
a Rio de Janeiru v Brazílii. Vše proběhne opět za spolupráce Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) , Fóra žen a ČMA (Česká manažerská asociace). Organizaci
konference zajišťuje ČMAPM ve spolupráci s cestovní kanceláří Air Pro s.r.o.
Samotná konference bude zahájena slavnostním welcome drinkem 14. října 2014. Témata konference zahrnují například „Podnikatelské příležitosti na brazilském trhu“, „Ženy ve
vědě“, „Udržitelný rozvoj“ a „Kariéra, rodina, harmonie osobnosti“. Detailní program zasíláme
v příloze a bude uveden na webu www.creativewoman.info s dalšími informacemi. Spolu s programem konference naleznete v příloze také závaznou přihlášku.
Součástí doprovodného programu bude 2 denní výprava po stopách Jana Antonína Bati pro
účastníky, které tato tématika bude zajímat. Další možnost nabídky doprovodného programu
budou dvoudenní prohlídky vodopádů Iquazu a prohlídka a večerní společenský program ve
městech Sao Paulo a Rio de Janeiro, účastníci konference se mohou rozhodnout po skončení
programu v Sao Paulu buď pro výpravu po stopách Jana Antonína Bati, nebo pro návštěvu
vodopádů Iguazu a společně se obě dvě skupiny opět setkají na společném programu v Rio
de Janeiru. Pokud by někdo měl zájem absolvovat všechny možnosti doprovodného programu
konference, máme možnost nabídnout odlet z Ria de Janeira o dva dny později a fakultativní
návštěvu vodopádů po skončení oficiální části programu konference v Rio de Janeiru.

Rámcový program konference
Sao Paulo -14. 10. - 15. 10. 2014
14. 10. 2014 úterý
15. 10. 2014 středa
16. 10. 2014 čtvrtek

Odlet z Prahy do Sao Paula
Ranní přílet do Sao Paula,transfer do hotelu,odpočinek
Odpoledne prohlídka města a večer slavnostní zahájení
Konference
Konference + Business networking
Rozdělení účastníků do 2 skupin (vodopády Iguasu,Bata)

		

Skupina Bata
16.10.2014 čtvrtek
17.10.2014 pátek
18.10.2014 sobota

Skupina Baťa – večerní odlet do Campo Grande a ubytování
Celodenní program Bataypora (transfer ráno minivanem )
Setkání s rodinou J. A. Baťa a putování po jeho brazilských
stopách. Večer setkání s krajany.
Program v režii rodiny Baťa,odjezd do Campo Grande
Přednáška na místní univerzitě o historii kolonizace
Odlet do Ria de Janiera, ubytování

Skupina vodopády Iguazu
17. 10. 2014 pátek
18. 10 .2014 sobota

Odlet na vodopády Iguazu,prohlídka z brazilské strany
Večerní program
Prohlídka vodopádů z argentinské strany
Odlet do Ria de Janiera

Společný program Rio de Janiero
19. 10. 2014 neděle
20. 10. 2014 pondělí

21. 10. 2014 úterý

Prohlídka města Rio de Janiero
Odpočinek na pláži
Večerní program
Ranní Business networking- snídaně
Prohlídka města města
Odpočinek na pláži
Večerní odlet do Prahy
Přílet do Prahy

Ubytování bude zajištěno v čtyřhvězdičkovém hotelu, v příjemném prostředí v Sao Paulu a Rio de Janiero
a na vodopádech Iguazu. Skupina Baťa bude ubytována v Campo Grande a Bataypora ve tříhvězdičkovém hotelu.
Pro přihlášení na konferenci laskavě vyplňte přiloženou závaznou přihlášku a oskenovanou ji zašlete
na email: konference@podnikatelky.eu. Veškeré platby proveďte, prosím, dle instrukcí na přihlášce.
Věříme, že touto konferencí navážeme na úspěšné minulé zahraniční konference, které se konaly
v New Yorku, Nairobi, na Zanzibaru, v Benátkách v loňském roce v Moskvě a Petrohradu.
Těšíme se na setkání s vámi.
S pozdravem		
Olga Girstlová		
			Prezidentka konference

Margita Fuchsová

Lucie Pilipová
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