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KDO BUDE PRVNÍ „LADY BUSINESS“ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE?
Lady Business Moravskoslezského kraje − to je název soutěže, jejíž premiérový
ročník byl vyhlášen v úterý 9. června. Cílem je na konkrétních příkladech ukázat, že
v Moravskoslezském

kraji

úspěšně

podniká

řada

žen.

Pod

patronací

Moravskoslezského kraje soutěž pořádá Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
„Podnikání i podnikatele na území Moravskoslezského kraje se snažíme podporovat
dlouhodobě. Věříme, že i tato soutěž, určená pro ženy podnikatelky, náš cíl naplní.
Chceme přitom ocenit nejen odvahu, ale i úspěchy podnikatelek, které se nebály jít
do rizika a dokázaly se prosadit v silné konkurenci,“ uvedl náměstek hejtmana kraje
Martin Sikora.
Patronkami prvního ročníku soutěže jsou ženy, které dosáhly významných profesních
úspěchů. Jsou jimi Renáta Nešporková, prorektorka pro vzdělání Vysoké školy
podnikání, a. s. a zároveň předsedkyně Regionálního klubu Českomoravské
asociace

manažerek

a

podnikatelek

Ostrava,

Marta

Nováková, významná

investorka a podnikatelka, majitelka softwarové společnosti U & SLUNO a. s. a
prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Eva Kiedroňová, zakladatelka
plavání s kojenci. Právě patronky mají svými příběhy inspirovat další ženy k zahájení
podnikatelských aktivit.
Podnikatelky, které se do soutěže přihlásí, bude hodnotit odborná komise ve dvou
oblastech, ve finančních kritériích a subjektivních kritériích. V rámci finančních
ukazatelů se hodnocení zaměří například na rentabilitu či míru zadluženosti. U kritérií
subjektivních se pak členové komise budou zajímat mimo jiné o aktivity firmy na
zahraničních trzích, jejich strategii či to, jaký důraz kladou na společenskou
odpovědnost. „Mezi subjektivní kritéria jsme zařadili i ,podnikatelský příběh’ a
originalitu podnikatelského záměru. Hodnoceny budou také reference od zákazníků
či partnerů. Vítězka obdrží titul Lady Business Moravskoslezského kraje 2015 a
věcné ceny,“ doplnila Petra Chovanioková, ředitelka Agentury pro regionální rozvoj.
Soutěž je určena pro všechny ženy starší 18 let, které jsou vlastníkem nebo
spoluvlastníkem firmy, jejíž sídlo se nachází na území Moravskoslezského kraje.

Podrobné informace o soutěži včetně podmínek účasti a přihlašovacího formuláře
jsou uvedeny na internetových stránkách soutěže Lady Business Moravskoslezského
kraje www.ladybusiness.cz. Bližší informace k soutěži podá Ing. Hana Myšková, tel.
595 691 231, e-mail: myskova@arr.cz.
Kontakt na patronky:
Renáta Nešporková, 737 207 966, email: renata.nesporkova@vsp.cz
Marta Nováková, 605 200 800, email: mnovakova@u-sluno.cz
Eva Kiedroňová, 736 520 520, email: eva.kiedronova@kenny.cz

