Szanowni Państwo, partnerzy i przyjaciele,
od 15 lat po stronie kobiet, dziś Klub Marka jest kobietą Businesswoman Club ze swoją ogólnopolską,
międzynarodową społecznością klubowiczek, pięknie wspiera innych poprzez wartości, projekty i inicjatywy
które nas łączą. W Polsce i poza granicami – Ambasadorki Klubu Marka jest kobietą dumnie nas reprezentują
w całej Polsce a także w Austrii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA. Za pośrednictwem naszych mediów,
portalu Markajestkobieta.pl oraz social mediów, docieramy do tysięcy kobiet. Zasięgi naszego markowego
profilu na facebooku przekraczają nawet 100-tysięcy odsłon miesięcznie.
Bogactwo doświadczeń, wzajemny szacunek, wspierające miejsce, w którym łączy nas wspólnota wartości,
gdzie możemy budować naszą tożsamość w oparciu o uniwersalne zasady, który nas jednoczą, to solidne
fundamenty naszego współdziałania w Klubie Marka jest kobietą – „Bo najlepszą marką jesteś Ty!”
Wychodząc poza horyzont dnia dzisiejszego, w poczuciu odpowiedzialności rozwijamy i wspieramy siebie
zawodowo i profesjonalnie, pamiętając że wszystko zaczyna się i kończy na człowieku, na jednostce. Wrażliwi
na potrzeby innych kobiet, dostrzegamy Wasze małe i wielkie zawodowe wyzwania, osobiste cele – słyszymy
Wasz głos, wychodzimy jemu naprzeciw.
Zespołowość, różnorodność, synergia i innowacja. Łączymy strategiczne kropki, tworzymy pokoleniowe
sojusze, dostrzegamy szanse, rozwijamy skrzydła, dajemy przestrzeń do naturalnego wzrastania, aby
długofalowo realizować osobiste i wspólnie cele, cieszyć się tak samo z drobnych jak i wielkich sukcesów,
budować poczucie osobistego szczęścia, spełnienia, tworzyć codzienność lepszą i przyjemniejszą. I pozostawić
po sobie trwały ślad, wiedząc, że to co robimy ma głębszy sens – lokalnie, ogólnopolsko, międzynarodowo.

Lokalne i międzynarodowe sojusze, debaty klubowe, markowe wieczory, raporty biznesowe
i dyskusje tematyczne, warsztaty rozwoju osobistego, mentoring, nagrody i wyróżnienia, całoroczne kampanie
medialne i wizerunkowe, networking i wiele więcej – to wszystko, aby wspierać i wzmacniać ciebie
w rozwoju – bo najlepszą marką jesteś Ty!
To dla mnie zaszczyt, móc służyć i współtworzyć z Wami tak wyjątkową społeczność, organizację kobiet,
która na wspólnych wartościach i solidnych fundamentach kreuje rzeczywistość, lepsze jutro. Organizację ludzi,
których łączą bliskie relacje, szacunek, docenianie.
Spotykajmy
się
zatem
i
wzajemnie
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Jarosław Waśkiewicz
prezes klubu Marka jest kobietą Businesswoman Club
redaktor naczelny, przewodniczący Rady Ekspertów Biznesu na fali
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Jako Ambasadorka, między innymi:
* reprezentujesz „Marka jest kobietą”, jej dobre imię w
przestrzeni publicznej, codziennych spotkaniach, kontaktach
osobistych, zawodowych.
* współtworzysz z nami markowy kodeks wartości.
* możesz dołączyć do grupy ekspertów, mentorów
Marka jest kobietą i lokalnych koordynatorów,
poszczególnych projektów markowych.
* kształtujesz razem z nami wspólną rzeczywistość,
strategicznie, krótko i długofalowo.
* możesz brać udział we wszystkich projektach,
inicjatywach biznesowych, edukacyjnych, społecznych
i medialnych, prowadzonych w ciągu roku przez
Marka jest kobietą (lista projektów na kolejnej stronie).
* możesz zapraszać kobiety do naszej markowej społeczności
i klubowych inicjatyw.
* możesz wskazywać inne Ambasadorki do nominacji
odznaczeniami Marka jest kobietą.
* patronujemy twoim działaniom i inicjatywom społecznym –
dedykowane kobietom.
* wspieramy ciebie profesjonalnie w rozwoju twojej marki
osobistej

Program partnerstwa strategicznego Marka jest kobietą
Co zyskuje firma dzięki współpracy z klubem Marka jest kobietą?
Wsparcie w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnej społecznie i odpowiedzialnego
pracodawcy, w ramach całorocznych działań i aktywności Marka jest kobietą, na polu wizerunkowym,
medialnym, biznesowym, itd.
Wsparcie medialne w Państwa aktywnościach zapewnia portal informacyjny Markajestkobieta.pl i/lub Biznesnafali.pl
ze swoimi wszystkimi działaniami i narzędziami medialnymi.
Ułatwienie współpracy firmy – Partnera Strategicznego z innymi podmiotami i organizacjami wyznającymi
podobny system wartości (system rekomendacji, itp.).
Możliwość promocji firmy – Partnera Strategicznego podczas naszych klubowych, markowych wydarzeń
(branding, oferty dedykowane, sampling, niespodzianki, itp.).
Możliwość występowania Partnera Strategicznego w roli eksperta – prelegenta, w markowych wydarzeniach
(debaty, warsztaty, konferencje) prezentując dobre praktyki i przykłady, firmy.
Promocja firmy – Partnera Strategicznego (logo marki, branding, grafiki okolicznościowe, itd.)
w raportach i materiałach merytorycznych, kampaniach społecznych i wizerunkowych Marka jest kobietą,
prowadzonych w ciągu roku.
Promocja firmy – Partnera Strategicznego (logo marki, branding, grafiki okolicznościowe, itd.)
w ramach projektów Marka jest kobietą (spotkania networkingowe, debaty, warsztaty, konferencje, gale)
prowadzonych w ciągu roku.
Możliwość przygotowania dedykowanych niespodzianek ze strony Partnera Strategicznego,
pod markowe Gale, konkursy, projekty specjalne i okolicznościowe, Marka jest kobietą, w ciągu roku.
Markowy networking biznesowy, kojarzenia biznesowe.
Posługiwanie się klubowym znakiem graficznym „Marka jest kobietą” we wszystkich działaniach wizerunkowych
i innych, firmy.
Oficjalny Dyplom Partnera Strategicznego, Ambasadora Marka jest Kobietą (dyplom imienny,
w wersji elektronicznej, przesyłamy na adres email). Dyplom klasyczny, tradycyjny wręczamy osobiście przez
Prezesa Klubu podczas jednego z wydarzeń markowych lub innych okoliczności.
Inne działania strategiczne, do rozważenia i negocjacji, w ramach Partnerstwa Strategicznego Marka jest kobietą.

Nasze projekty i aktywności
biznesowe, edukacyjne, społeczne, medialne, wizerunkowe
przez cały rok, które tworzymy razem z Wami, to m.in.:

„Akademia rozwoju klubowiczek Marka jest kobietą”
(wykłady, debaty, warsztaty, networking, certyfikaty, itd.)
„Ambitne zdolne przedsiębiorcze – sukces w moich rękach”
„Biblioteka kobiet sukcesu”
„Co mnie napędza – co daje mi wewnętrzna siłę”
„Czego pragną kobiety – nie tylko na Dzień Kobiet”
„Eksperci Marka jest kobietą”
„e-Magazyn Marka jest kobietą”
„Forum Młodych Marka jest kobietą”
„Gala Marka jest kobietą”
„Głos Polek – spojrzenia w przyszłość”
„Kobiety na fali”
„Kobiety na fali Roku Marka jest kobietą”
„Kobiety na start – bo najlepszą marką jesteś Ty”
„Kodeks wartości na 100lecie Niepodległości Polski i Praw Wyborczych Kobiet”
„Kojarzenia biznesowe Marka jest kobietą”
„Łączy nas pasja – sportowa strona biznesu”
„Marka Polski – spojrzenia w przyszłość”
„Markowe grupy dyskusyjne”
„Markowe wieczory Marka jest kobietą”
„Mentoring Marka jest kobietą”
„Mobbing współcześnie”
„Podsumowanie roku Marka jest kobietą”
„Pióro inspiracji – ta, która inspiruje”
„Projekty dedykowane twojej marce osobistej”
„Rozmowy CEO”
„Spełnienie – mój przepis na…”
„Szklany sufit”
„Szukamy lokalnych liderek – szukamy Ciebie”
„Wartości managera roku 2019”
„XYZ” – pomysły inspirowane życiem, które zgłaszacie na bieżąco”

www.markajestkobieta.pl
www.facebook.com/markajestkobieta

