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Informacja prasowa – Kobieta Przedsiębiorcza

W 2005 roku Avon Cosmetics Polska ogłosił szóstą edycję otwartego konkursu „Kobieta
Przedsiębiorcza”. W tym roku po raz pierwszy obok tytułów dla kobiet jedynych
właścicielek firm został przyznany osobny tytuł dla kobiet współwłaścicielek prowadzących
własną firmę.
Każda z kobiet otrzymuje równorzędną nagrodę – honorową statuetkę.
Projekt prowadzony jest od 2000 r. i ma za zadanie wspierać kobiety w ich pracy zawodowej.
Poprzez konkurs poszukujemy pań, które od minimum trzech lat prowadzą własną firmę i są
przykładem dla innych. Nie poświęciły się całkowicie karierze, mają rodziny, partnerów. Są
inspiracją dla innych. Chcemy odnaleźć niezwykłe kobiety mieszkające obok nas i udowadniamy,
że w każdym regionie Polski działają firmy, których właścicielki odnoszą sukcesy zawodowe i
potrafią dodatkowo spożytkować zyski na polu społecznym, kulturalnym czy też charytatywnym.
Zasadą jest nominowanie kandydatek przez inne osoby: rodzinę, przyjaciół, kolegów, znajomych
czy klientów. Nie można zgłosić siebie samej.
W związku z prowadzonym konkursem Avon współpracuje z wieloma organizacjami kobiecymi
oraz wspiera wydarzenia budujące pozytywny wizerunek przedsiębiorczości kobiet w Polsce.
Tegoroczne jury złożone z przedstawicieli organizacji kobiecych, patronów medialnych oraz
reprezentantów firmy Avon, wyłoniło spośród 94 zgłoszeń 11 kobiet, które zostały laureatkami
szóstej edycji konkursu.
Dziewięć równorzędnych nagród w kategorii „kobiety jedyne właścicielki firm” w postaci
statuetki i tytułu „Kobieta Przedsiębiorcza 2005” otrzymały:

1. Aleksandra Armatyńska-Proch z Bąkowa k. Gdańska, produkcja i sprzedaż mebli
"Meble z Duszą"
2. Ewa Dedo z Krakowa, salony mody ślubnej i wizytowej, P.H.U. Evita
3. Aleksandra Giero z Częstochowy, salonik "Amazonka", zaopatrzenie medyczne
4. Dominika Janek z Wrocławia, kancelaria doradcza - dochodzenie odszkodowań,
Adiutor Centrum Dominika Janek
5. Anna Lewitt z Warszawy, promocja zdrowia i zdrowego odżywiania, Centrum Treningu
Osobistego i Dietetyki-Ego-Anna Lewitt
6. Beata Pastucha ze Strumienia k. Wisły, konsultantka Avonu, „Pastucha Beata”
7. Sława Tarasiewicz z Galwieci k. Gołdapi, gospodarstwo agroturystyczne "Trzy
Świerki"
8. Krystyna Trala z Chrzanowa, hurtownia ceramiczna, Hurtownia „Krystyna” Trala
Krystyna
9. Bogumiła Ulanowska z Nowej Soli, produkcja specjalistycznej odzieży ochronnej i
roboczej, "Omni Modo"
Jury w kategorii „ kobiety współwłaścicielki prowadzące własną firmę” postanowiło przyznać
tytuł „Kobiety Przedsiębiorcze 2005” spółce kobiecej:
Marta Borkowska-Olszewska i Anna Bigott z Warszawy, szkolenia językowe i usługi
tłumaczeniowe, szkoła językowa „Lingwejon”.
Przedsięwzięcie zostało włączone do międzynarodowego programu Unii Europejskiej i znalazło
się wśród najlepszych akcji promujących zjawisko przedsiębiorczości kobiet w Europie.
W 2004 r. konkurs otrzymał prestiżowe wyróżnienie - Medal Europejski - przyznawane przez
Business Centre Club oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej za wyroby i usługi, które
swoim standardem reprezentują poziom europejski.
Patroni medialni: BusinessWeek, Gala, Gazeta Bankowa, Pani, Puls Biznesu, Wprost,
kobiety.pl, Polskie Radio Pr I, Polskie Radio Pr III, TVP 3

