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Droga
Czytelniczko!

O

ddajemy w Twoje ręce Raport, którego idea zrodziła się z potrzeby dzielenia się wiedzą, doświadczeniami, inspiracjami. Przygotowując publikację, postanowiliśmy sięgnąć
wprost do źródła: do bogactwa doświadczeń kobiet, które na co dzień współtworzą polską gospodarkę.
Kobiety polskiego biznesu. Setki, tysiące odważnych, pewnych siebie i swojej wartości kobiet. Zakładają własne firmy, dają pracę innym, budują rodzimą gospodarkę. Swoje ścieżki kariery tworzą,
opierając się na wyznawanych wartościach i pasjach. To prawdziwy sekret ich sukcesu i budowania
przewagi. Spełniają swoje marzenia, rozwijają się, zdobywają kolejne rynki, podbijają świat. Nie
muszą i nie potrzebują udowadniać, że potrafią prowadzić biznes. Ich sukcesy mówią same za
siebie.
Biznes to jednak nie tylko usłana różami droga, ale wymagająca i pełna wyzwań, codzienna
ciężka praca, często z rodziną w tle, która wspiera, ale też wymaga uwagi. Dlatego często do
naszego podziwu dla nich dołączamy pytania: Jak one to robią?, Jak godzą te wszystkie wyzwania, z którymi się mierzą? I – co warto odnotować – z reguły dostajemy odpowiedzi i mnóstwo
wskazówek, które nas z kolei nakręcają do działania, bo kobiety bardzo chętnie dzielą się doświadczeniami z innymi.
Polki są przedsiębiorcze. Co trzecia firma zakładana jest w naszym kraju przez kobiety. To
wyżej niż średnio w Unii Europejskiej i więcej niż średnio globalnie. Możemy się tylko cieszyć,
bo to dobra prognoza na przyszłość. Kobiety biznesu, jak nikt inny, potrafią motywować. Przedsiębiorczość rodzi przedsiębiorczość.
Jak zostać kobietą biznesu? Na to pytanie jest pewnie tyle odpowiedzi, ile kobiecych firm
w Polsce. I to historie tych firm, wraz z opowieściami o codzienności i planach na przyszłość, mogą
posłużyć za najbardziej praktyczną odpowiedź oraz podpowiedź dla wszystkich, którzy chcieliby
tworzyć własne biznesy. Ta idea przyświeca naszemu specjalnemu Raportowi: poprzez opowieści
o jednych wspaniałych kobietach chcemy inspirować inne fantastyczne kobiety.
Do Raportu wybraliśmy 50 znanych kobiet polskiej gospodarki: pełnych pasji, zaangażowanych w pracę, biznes czy działania na rzecz innych, godnych podziwu. Warto czerpać z ich doświadczeń! Warto dać się porwać ich sukcesom!
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OD DETOKSU
W WIEKU 37 LAT PAULINA JODESTOL CIERPIAŁA NA WIELE CHORÓB. GDY ZAWIODŁA WSPÓŁCZESNA MEDYCYNA,
ZACZĘŁA STUDIOWAĆ PRACE ZNAWCÓW MEDYCYNY NATURALNEJ I TESTOWAĆ ICH METODY NA SOBIE.
Z CZASEM ODKRYŁA, ŻE JEJ DOLEGLIWOŚCI ROZPOCZĘŁY SIĘ OD JELITA GRUBEGO ORAZ INWAZJI PASOŻYTÓW
I DROŻDŻAKÓW. WIEDZA TA POMOGŁA JEJ STWORZYĆ TAKI PROGRAM UZDROWIENIA ORGANIZMU, KTÓRY
JEST EFEKTYWNY I MOŻE ZMIENIĆ ŻYCIE KAŻDEGO Z NAS NA LEPSZE.
BWL: Od wielu lat pomaga Pani ludziom walczyć z pasożytami organizmu. Uczy Pani klientów, jak oczyszczać
organizm i uzdrawiać go. Jak rozpoczęła się Pani przygoda
z naturopatią?
PJ: Wszystko zaczęło się 24 lata temu, w 1995 roku, gdy sama
byłam schorowana i znikąd nie otrzymałam ratunku. Miewałam wówczas takie
zaparcia, iż dochodziło do wypróżnień
dwa razy w miesiącu
(sic!). Internista jednak stwierdził, że na
zaparcia cierpi każdy
człowiek i to jest normalne. Dopiero kiedy zaczęłam studiować literaturę na ten temat,
m.in. dra Walkera, zrozumiałam, że to czyste jelito grube jest podstawą naszego zdrowia. To, co wypłukałam wówczas ze swojego
organizmu, było dla mnie szokiem. Dzisiaj pomagam pozbyć się
tych nieproszonych lokatorów ludziom z całego niemal świata.
Moim największym marzeniem jest wybudowanie Międzynarodowego Centrum Edukacji i Zdrowia.

MOIM NAJWIĘKSZYM
MARZENIEM JEST WYBUDOWANIE
MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM
EDUKACJI I ZDROWIA.

BWL: Na podstawie swoich dawnych schorzeń i chorób
tworzy Pani serię książek o podstawach zdrowia, niektóre
pozycje są już w sprzedaży.
PJ: To prawda, seria powstaje na podstawie moich własnych
doświadczeń, na bazie wieloletnich obserwacji oraz owocnej, pełnej
fantastycznych rezultatów praktyki zawodowej. Trzy książki są już
gotowe („Rdzeń naszego zdrowia – czyste jelito grube”, „Odkwaszanie – podstawą naszego zdrowia”, a jako uzupełnienie tematu
odkwaszania: „Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, amyloidoza,
schizofrenia, epilepsja – można tego uniknąć” oraz „Depresja
i nerwica są wyleczalne”), dwie na ukończeniu („Wylew, udar, zawał.
Przyczyna? Brudna krew!”, „Choroby macicy i prostaty”). Każdy, kto
przeczyta całą serię, odnajdzie w niej przyczyny wszystkich swoich
chorób i dolegliwości.

BWL: Można zauważyć, że oczyszczanie organizmu stało się
ostatnio trendy.
PJ: Tak. Kiedy rozpoczynałam swoją praktykę, ludzie patrzyli na
mnie jak na wariatkę. „Pasożyty? Jakie pasożyty, przecież dbamy
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o higienę!?” – mówili. Większości wciąż wydaje się, że pasożyty
biorą się wyłącznie z brudu. A tak naprawdę zarazić możemy się
nimi dosłownie wszędzie: w przedszkolu, szkole, od zwierząt, podczas przetaczania krwi, na basenie, w publicznej toalecie, a nawet
jedząc – de facto zdrowe – warzywa i owoce.
Trzeba tu jednak dodać, że oczyszczanie oczyszczaniu nierówne.
Bardzo często zdarza się, że ludzie podjęli się oczyszczania na
własną rękę czy skorzystali z usług mniej doświadczonej firmy
i przychodzą do mnie tak zatruci toksynami pasożytów, że aż włos
jeży się na głowie. Błagają: „Proszę mi pomóc, jest Pani moją ostatnią deską ratunku!”.

BWL: Często powtarza Pani, że życie jest piękne. Do Pani
gabinetu przychodzą na pewno ludzie schorowani, z problemami. Czy im łatwo w to uwierzyć? Ich codzienność
z pewnością daleka jest od ideału.
PJ: Kiedy klienci przychodzą do mnie po raz pierwszy, przeważnie
są zmęczeni, zniechęceni, osowiali, apatyczni, wszystko widzą
w czarnych barwach i taką też kolorystykę mają zazwyczaj ich
stroje. Staram się ich zarazić dobrym nastrojem, pokazuję, jak udekorować stół kwiatami, z jakiej różnobarwnej zastawy korzystać,
by posiłki stały się przyjemnością, jak celebrować chwile, zmienić
swoją garderobę (w przygotowaniu jest książka „Kolorowy świat”,
w której kobiety znajdą wiele inspiracji do tego, by czuć się pięknie
i kwitnąco). Ktoś powie, że to drobiazgi, ale to właśnie z tych drobiazgów składa się nasze życie.

BWL: I na koniec: co by powiedziała Pani swoim przyszłym
klientom i gdzie można się z Panią spotkać?
PJ: Rzekłabym: nie odkładajcie zdrowia na ostatnią chwilę, bo
może się okazać, że jest już za późno!
Spotkać się można ze mną w moich gabinetach: w Trzebnicy
(nieopodal Wrocławia) i w Warszawie. Wszystkie informacje są
dostępne na stronie internetowej: www.jodestol.pl n

www.jodestol.pl
BWL: I pomaga Pani?
PJ: Niekiedy muszę odmówić. Organizm takiej osoby jest już tak
skrajnie wycieńczony, że obawiam się, czy przetrzyma kurację.
Poprawianie pracy po kimś jest znacznie trudniejsze i wymaga
zdecydowanie więcej czasu, wysiłku, także nakładów finansowych. Jeśli ktoś się na tym nie zna, czasem lepiej nic nie robić niż
zrobić to źle. Gdyby oczyszczanie było takie proste, nie byłoby tylu
chorych. Polecam obejrzeć na mojej stronie internetowej zakładkę
z opiniami klientów oraz galerię zdjęć nadsyłanych przez nich. To
ledwie fragment dokumentacji. Wyniki pokazuję również w swoich filmikach (YouTube, kanał „Paulina Jodestol”) oraz książkach.
Moim atutem jest praktyka, a nie teoria.

BWL: Poważnym problemem współczesnego świata jest zła
dieta. Żyjemy szybko, jemy byle jak…
PJ: W swojej pierwszej książce – „Zdrowe pokolenie – odnowa
ludzkości” opisuję pewien eksperyment, który postanowiłam
przeprowadzić na sobie samej, na swoim zdrowiu. Mając 50 lat,
zaczęłam jeść niezdrową żywność, fast-foody, pić colę i alkohol,
palić papierosy. Wszystko po to, by zobaczyć, jak zareaguje mój
organizm. Przez tydzień nie chciał zaakceptować tych trucizn,
odpowiadał wymiotami, później przywykł. Po ośmiu miesiącach
ponownie zaczęłam źle się czuć, ponadto zaobserwowałam uzależnianie się od używek. Po kilku dniach oczyszczania organizmu
pozbyłam się uczucia głodu uzależnieniowego, a po miesiącu czułam się jak nowo narodzona, organizm się zregenerował. Świadczy
to o tym, że zawsze warto podjąć wysiłek oczyszczania swojego organizmu. Ponadto konieczna jest zmiana nawyków żywieniowych.
Aby to ludziom ułatwić, wydałam obszerną książkę kucharską, 380
stron, w porządnej, twardej oprawie, złożoną bardzo ładnie graficznie, która jest prawdziwym kompendium wiedzy na temat potrzeb
organizmu w kwestii odżywiania. Dużo teorii, jeszcze więcej przepisów na smaczne, odżywcze, szybkie i proste do przygotowania
posiłki. Uważam, że każdy, kto chce świadomie podchodzić do
tematu żywienia, powinien ją mieć i codziennie z niej korzystać.
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Magdalena Bogulak
Prekursorka makijażu permanentnego w Polsce. Licencjonowana trenerka i szkoleniowiec Long Time Liner® Conture®
Make-up na terenie Polski, właścicielka Centrum Makijażu
Permanentnego Magdalena Bogulak oraz Kliniki Sharley. Instytut Sharley szczyci się mianem jednego z najbardziej
renomowanych ośrodków medycyny estetycznej
w Polsce. Zatrudnia światowej klasy specjalistów oraz
posiada najlepsze na rynku urządzenia, dzięki którym oferuje profesjonalne, efektowne i zarazem bezpieczne zabiegi.
Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak:
ul. Piękna 52, 00-672 Warszawa;

www.permanentnywarszawa.pl

Sharley Medical Clinic & Day SPA Magda Bogulak:
Aleja Jana Pawła II nr 75, 01-038 Warszawa;

www.sharley.pl/

Mariola
Bojarska-Ferenc
Najpopularniejsza trenerka fitness w Polsce, która od 25
lat w mediach zaraża Polaków zdrowym stylem życia.
Absolwentka warszawskiej AWF, uprawiała gimnastykę
artystyczną – należała do kadry narodowej. Jest także
dziennikarką i producentką telewizyjną. Prowadzi programy
propagujące aktywny wypoczynek i zdrowe odżywianie.
Spopularyzowała w naszym kraju wellness, callanetics,
pilates, drums alive, body ballance, jogę fit, zumbę i ponad
200 innych form ruchu. Odznaczona przez Prezydenta RP
Złotym Krzyżem Zasługi za promocję zdrowia i sportu
w mediach.

www.mariolabojarskaferenc.pl

Barbara Buczek
Założycielka sieci Salonów Jubilerskich SEZAM. Firma
powstała w 1994 roku i specjalizuje się w biżuterii artystycznej polskich mistrzów jubilerskich oraz wyjątkowej ofercie
obrączek i pierścionków z diamentami. Na wyposażeniu
salonów są specjalistyczne stoliki do obsługi par narzeczeńskich, a w swojej ofercie fima posiada ponad 500 modeli
obrączek ślubnych. Salonów stacjonarnych jest obecnie
jedenaście, wszystkie znajdują się w południowej części
województwa małopolskiego. Strona Salonów Jubilerskich
SEZAM:

www.jubilersezam.pl
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Beata Chrobak
Prawnik, doradca podatkowy, właścicielka kancelarii doradztwa podatkowego – Biuro Rachunkowe DOKUM w Tychach
od 1992 roku. Absolwentka Wydziału Prawa
i Stosunków Międzynarodowych Górnośląskiej Wyższej
Szkoły Handlowej w Katowicach. Przez wiele lat związana
z telewizją TVS w Katowicach, gdzie w programie Zgodnie
z prawem udzielała na żywo odpowiedzi na pytania
z zakresu prawa podatkowego oraz prowadziła Kącik podatkowy Beata Chrobak. Laureatka wielu prestiżowych nagród,
między innymi: „Charyzmatyczna osobowość branży
finansowej” czy „Sukces firmy” przyznanych w konkursie
Polish Businesswomen Awards. Angażuje się w liczne akcje
charytatywne, wspierając między innymi: Fundację Akogo?
Ewy Błaszczyk, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce i inne.
Prywatnie miłośniczka podróży, kultury i sztuki.

www.dokum.com.pl

Katarzyna Cicińska
Absolwentka Harvard Business School. Od ponad 17 lat
z powodzeniem zarządza zespołami i optymalizuje procesy.
Bogate doświadczenie w zakresie zarządzania, tworzenia
strategii rozwoju i optymalizacji kosztów zdobyła, współpracując m.in. z takimi firmami jak: Sanofi Pasteur, PGF,
DOZ czy pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego w firmie
Organique.
Odważnie podejmuje wyzwania i konsekwentnie spełnia
marzenia. Efektem takiego podejścia jest realizacja ostatniego
projektu – apartamentu na wodzie, który stanowi luksusową
wersję apartamentu hotelowego – w pełni niezależną i gotową
pod wynajem dla klienta ceniącego komfort, niezależność
i bliskość natury. To jedyny taki projekt na Mazurach, który
powstał dzięki pasji, konsekwencji i miłości…

Renata Dąbrowska-Pasterkiewicz
Prezes zarządu Biura Rachunkowego VICTORIA,
nowoczesnej i profesjonalnej firmy istniejącej na rynku od
2008 roku. Renata Dąbrowska-Pasterkiewicz posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do prowadzenia
biura rachunkowego. Oferuje pełen zakres usług rachunkowych dla firm różnej wielkości. Bez względu na zakres i skalę
prowadzonej przez daną firmę działalności Biuro Rachunkowe VICTORIA jest w stanie zaproponować optymalne
rozwiązania rachunkowe i podatkowe angażujące klienta
w minimalnym stopniu.

www.victoria-biurorachunkowe.pl
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Dr Beata Dethloff
Doktor nauk medycznych, lekarz medycyny estetycznej
i specjalista w zakresie chorób wewnętrznych II stopnia.
Absolwentka Międzynarodowej Szkoły Medycyny Przeciwstarzeniowej prowadzonej przez światowej sławy doktora
Thierry'ego Hertoghe'a oraz Międzynarodowego Centrum
Kształcenia Medycyny Anti-Aging pod kierownictwem
dr Barbary Walkiewicz-Cyrańskiej. Twórczyni marki nowoczesnych klinik medycyny estetycznej i anti-aging
Dr Beata Dethloff, które oferują holistyczną opiekę
w zakresie medycyny i ginekologii estetycznej, laseroterapii,
dermatologii, kosmetologii i SPA, trychologii, dietetyki oraz
testów nutrigenetycznych i pokarmowych.

www. drbeatadethloff.pl

Beata Drzazga
Założycielka i właścicielka BetaMed S.A. – największej firmy
medycznej w Polsce świadczącej usługi medyczne w domu
pacjenta i w Wielospecjalistycznym Centrum Medycznym
w Chorzowie. Zatrudnia około trzech tysięcy osób, opiekuje
się ponad pięcioma tysiącami pacjentów. Posiada 91 filii
opieki domowej w 11 województwach w Polsce. Właściciel
i prezes BetaMed International w Las Vegas. Właścicielka
marki Drzazga Clinic – Kliniki Medycyny Estetycznej
i Laseroterapii oraz Dono de Scheggia – ekskluzywnego
salonu mody z kolekcjami m.in. z Mediolanu, Londynu
i Paryża. Laureatka ponad 130 prestiżowych nagród
i wyróżnień przyznawanych zarówno w Polsce, jak i na
arenie międzynarodowej. Mama trojga dzieci.

www.betamed.pl
www.drzazgaclinic.pl

Dr Irena Eris
Doktor farmacji, przedsiębiorczyni, założycielka i współwłaścicielka firmy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris,
w którym jest dyrektorem ds. badań i rozwoju oraz sieci
hoteli SPA. Od początku istnienia firmy zajmuje się kreacją
nowych produktów i zarządza procesem ich powstawania. Stworzone przez nią w latach 80. ub.w. Centrum
Kosmetyczne to dziś ogromne imperium z Centrum
Naukowo-Badawczym, instytutami kosmetycznymi
i luksusowymi hotelami. Jej produkty sprzedawane są
w przeszło 40 krajach. Stworzona przez nią marka – Dr Irena
Eris – należy do Comité Colbert, francuskiej organizacji
zrzeszającej najbardziej luksusowe marki świata. W uznaniu
zasług dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości oraz
za osiągnięcia w działalności społecznej została odznaczona
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

www.drirenaeris.com
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Dominika Flaczyk
Właścicielka i prezeska Grupy Profesja, założycielka
Wielkopolskiej Szkoły Przedsiębiorczości, podmiotów specjalizujących się w doradztwie personalnym i szkoleniach dla
firm oraz wspierających rozwój przedsiębiorczości w kraju
i za granicą; inicjatorka i koordynatorka Fundacji Partycypacji Społecznej promującej rozwój kapitału ludzkiego w
zakresie aktywizacji zawodowej i wsparcia grup dyskryminowanych na rynku pracy. Realizuje międzynarodowe projekty
społeczne. Pasjonatka rozwoju osobistego, coachingu systemowego, zdrowego trybu życia i naturalnych metod leczenia.
Pisze rozprawę doktorską z dziedziny zarządzania antykryzysowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Prywatnie mama Jędrka i Zosi.

www.grupaprofesja.com

Wiesława Gapińska
Ekspert w dziedzinie wprowadzania, budowania i rozwoju
prestiżowych zagranicznych marek w Polsce. Obecnie Sales
Director Poland we francuskiej firmie luksusowych kosmetyków AURIÈGE. Wcześniej National Sales Manager PIERRE
LANG – najbardziej inspirującej kobiecej marki biżuteryjnej
na świecie oraz Sales Development Manager w Party Lite.
Jako szef sprzedaży z 26-letnim doświadczeniem szkoli
przyszłych doradców biznesu. Wprowadziła indywidualny
Program Rozwoju Kompetencji i Ścieżki Kariery na podstawie metody segmentacji. Magister zarządzania i marketingu,
absolwentka studiów MBA. Wyróżniona prestiżowymi
nagrodami w kraju i za granicą. Zawsze kieruje się zasadami
etyki, stanowiąc wzorzec do naśladowania. Konsekwentnie
spełnia wszystkie swoje marzenia. Szczęśliwa mama córki
Wiktorii.

www.auriege.fr

Joanna Gołębiewska
Dyrektor zarządzająca i założycielka agencji PR i marketingu
Lensomai Communication. Wykładowca i trener komunikacji dla biznesu. Ikona PR-u lifestylowego w Polsce.
Z sukcesem kreuje i prowadzi kampanie dla liderów rynku,
m.in. w branżach e-commerce, nowych technologii, deweloperskiej i nieruchomości, FMCG, health & beauty, fashion,
food trends, HR, usług specjalistycznych B2B oraz małych
i średnich przedsiębiorstw. Tworzyła komunikację i zarządzała nią m.in. dla: Pyszne.pl, Maczfit, Nestlé, Samsung,
Sony Vaio, Procter & Gamble, JW Construction SA, Jim
Beam, Maciej Zień. Członkini Polskiego Stowarzyszenia
Public Relations. Laureatka nagród branżowych, w tym konkursu Polish Businesswomen Awards 2015.

www.facebook.com/lensomai
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Krystyna Helińska
Prezes zarządu OKIN FACILITY PL Sp. z o.o. Posiada ponad
15-letnie doświadczenie w obszarze facility management,
zarządzania oraz administracji. Z branżą facility management
związana początkowo na stanowisku operations managera, później country managera i dyrektora zarządzającego.
Współpracowała ze skandynawskimi firmami Coor Service
Management i Omega Norvegian Solutions. Od 2015 roku
początkowo w roli dyrektora generalnego, wiceprezesa,
a następnie prezesa zarządu odpowiada za działalności spółki
OKIN FACILITY POLSKA, należącej do czeskiej GRUPY
OKIN. Specjalizacja OKIN FACILITY POLSKA to usługi
związane z szeroko pojętą obsługą techniczną obiektów oraz
usługi sprzątania wewnątrz i na zewnątrz, realizowane bezpośrednio przez wyspecjalizowanych pracowników firmy.

www.okinfacility.pl

Danuta Hanna
Jakubowska
Rzecznik prasowy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego
LEK-AM Sp. z o.o. oraz dyrektor ds. promocji Programu
Społecznego Mistrz Mowy Polskiej. Absolwentka Wydziału
Filozoficzno-Historycznego UŁ. Ukończyła podyplomowe
studia menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów
kultury na Wydziale Zarządzania UW. Wykładała
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Krytyk teatralny,
redaktor mody. Tłumacz języka serbskiego. Pracowała jako
PR Manager Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Konsulatu Generalnego RP w Chicago. Jako prezes Fundacji Marii
i Jana Szczepkowskich wraz z ich wnuczką promuje dorobek
zasłużonych dla polskiej kultury, a nieco zapomnianych
twórców. W LEK-AM zajmuje się promocją młodej, prężnie
rozwijającej się, polskiej firmy produkującej leki na receptę,
leki OTC oraz suplementy diety.

www.lekam.pl

Krystyna Janda
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek teatralnych
i filmowych, reżyserka, piosenkarka i pisarka.
Urodziła się w Starachowicach 18 grudnia 1952 roku.
W 1975 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną.
Zagrała w sześćdziesięciu spektaklach teatralnych: w
sztukach antycznych i współczesnych, w tym wybitnych
monodramach. Ma na swoim koncie okrągłych pięćdziesiąt
ról filmowych oraz pięć autorskich publikacji książkowych.
Nagrała sześć płyt. Jest również sprawną felietonistką
i reżyserką – w tej ostatniej roli zadebiutowała za sprawą filmu
Pestka. W 2005 roku powołała do życia Teatr Polonia. Jest
również fundatorką i prezesem zarządu Fundacji Krystyny
Jandy na Rzecz Kultury. Odznaczona Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój Telewizji
Polskiej.

www.krystynajanda.pl
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Jolenta
Jaroniec-Mudziejewska
Doradca Podatkowy nr 1844, założycielka i Prezes Zarządu
Taxglobal Sp. z o.o., którą prowadzi wraz z córką. Wieloletni
nauczyciel akademicki, autorka wielu publikacji oraz redaktor naczelna czasopisma o podatku VAT. Zaangażowana
w pracę społeczną na rzecz samorządu doradców podatkowych jako Członek Zarządu Wielkopolskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych IV kadencji, a obecnie
jako członek Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP. Od 25 lat
zajmuje się doradztwem podatkowym, wydaje eksperckie
opinie podatkowe, reprezentuje podatników przed organami
administracji publicznej.

www.taxglobal.pl

Paulina Jodestol
Pedagog-psycholog oraz praktykująca naturopatka (od
1995 r.). Studiowała w Rosji, USA i Hiszpanii, w Polsce
kończyła liczne kursy. Uczy ludzi z całego świata, jak oczyścić
organizm z pasożytów i uzdrowić go. Jej unikalna, efektywna
metoda i doskonałe wyniki przekonują o skuteczności
oczyszczania i odkwaszania. Autorka książek: „Zdrowe
pokolenie – odnowa ludzkości”, „Zdrowe i szybkie dania dla
każdego”, „Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, amyloidoza,
schizofrenia, epilepsja – można tego uniknąć!” oraz pięciu
publikacji z serii o podstawach zdrowia.

www.jodestol.pl

Marzena Kamińska
Managing partner w Up&More. Koordynuje pracę działu
handlowego, działu Social Media, dodatkowo odpowiada za
bieżący kontakt z Klientami oraz wsparcie sprzedaży.
Z branżą internetową związana jest od 2003 roku. W swojej
karierze pracowała także w telewizji, m.in. w biurze reklamy
TVP oraz w TV Puls, na stanowisku dyrektora marketingu.
Prywatnie szczęśliwa żona i mama trojga urwisów.

www.upmore.pl
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Emilia Kazikowska
Z wykształcenia handlowiec. Matka czworga dzieci. Swoją
przygodę z marką 5.10.15. rozpoczęła osiem lat temu. Dziś jest
właścicielką siedmiu sklepów z odzieżą dziecięcą tej marki.

www.51015kids.eu

Katarzyna Kolmetz
Właścicielka założonej w 1992 roku firmy Polipack, specjalizującej się w produkcji wysokiej jakości opakowań z tworzyw
sztucznych. Absolwentka zarządzania przedsiębiorstwem
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni oraz zarządzania jakością w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Ukończyła
kurs „Program Management” wspierany przez Harvard Business Review. W 2017 roku znalazła się w gronie czterdziestu
kobiet z całego świata zaproszonych do wzięcia udziału
w kursie organizowanym przez BNP Paribas & The
Women Initiative w Stanford Campus w Kalifornii w USA.
W swoich działaniach promuje zdrowy tryb życia oraz
aktywny wypoczynek.

www.polipack.com.pl

AlicjA Korbecka
Firma ACCO Accounting & Consulting Office od
1995 roku zajmuje się outsourcingiem rachunkowości
spółek kapitałowych, kadr i płac oraz doradztwa podatkowego i gospodarczego.
Jej założycielka – Alicja Korbecka to businesswoman
nominowana w konkursie Polish Bussineswomen Awards.
Ukończyła specjalistyczne studia o profilu finansów
i rachunkowości. W latach 1985–1995 pracowała w Urzędzie
Skarbowym na stanowiskach zarządczych. Posiada 40-letnie
doświadczenie w dziedzinie rachunkowości, specjalizuje się
w prawie podatkowym i gospodarczym, zajmując się kompleksową obsługą krajowych i zagranicznych podmiotów
gospodarczych. Dysponuje bogatym doświadczeniem eksperckim z zakresu doradztwa gospodarczego dla podmiotów
z różnych branż, tj.: handlowej, produkcyjnej i usługowej.

www.accoadvisory.eu
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Gabriela Kośmider
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GABI-PLAST
działa w branży opakowaniowej już od 1983 r. Jej właścicielka – Gabriela Kośmider od lat jest ekspertem
w dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych, co potwierdzają liczne nagrody i nominacje, jakie zgromadziła na
swoim koncie. GABI-PLAST zdobyła miano lidera, budując
nowe obiekty magazynowe, nowoczesny pawilon ekspozycyjny oraz rozwijając zaplecze produkcyjne. Dostępność,
różnorodność, wysoka jakość i profesjonalizm obsługi to
tylko niektóre z atutów wypracowanych przez lata w tej
firmie. Wartościami nadrzędnymi dla zespołu GABI-PLAST
są satysfakcja i zadowolenie klientów. To dla nich firma stale
wprowadza do oferty handlowej nowe produkty, bierze udział
w szkoleniach, targach oraz wystawach branżowych, aby
sprostać oczekiwaniom dynamicznego i stale rozwijającego
się rynku.

www.gabiplast.pl

Aneta Kręglicka
Modelka, fotomodelka, bizneswoman, z wykształcenia
ekonomistka. W 1989 roku zdobyła kilka tytułów w konkursach piękności: Miss Polonia, I Wicemiss w konkursie
Miss International oraz – jako jedyna Polka w historii – tytuł
Miss Świata. Na początku lat 90. pracowała jako modelka dla
nowojorskiej agencji Wilhelmina Models. W latach 1991–
2005 była właścicielką agencji reklamowej ABK Kręglicka.
Po jej zamknięciu otworzyła firmę Hannah Hooper. Od 2002
roku jest współwłaścicielką studia filmowego St. Lazare.
W 2006 roku wystąpiła w Tańcu z gwiazdami, a w 2013 roku
przewodniczyła jury konkursu Projektanci na start. W latach
2009 i 2010 magazyn „Forbes” zaliczył ją do 100 najbogatszych Polaków w show-biznesie.

Dominika Kulczyk
Inwestorka, dziennikarka, bizneswoman i filantropka.
Z wykształcenia sinolog i politolog. Założycielka i prezes
organizacji filantropijnej Kulczyk Foundation, która wspiera
nie tylko organizacje i ludzi, którzy efektywnie pomagają
innym, lecz także projekty infrastrukturalne i inwestycje
społeczne w krajach rozwijających się. W 2006 roku wspólnie z Jackiem Santorskim założyła Grupę Firm Doradczych
Values, specjalizującą się w szkoleniach z zakresu psychologii
biznesu. Od 2013 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Kulczyk
Investments, jest doradcą prezesa PKOl, a także członkinią
międzynarodowej inicjatywy Young Leaders of Tomorrow,
zrzeszającej młodych liderów z całego świata. Za wybitne
zasługi w działalności na rzecz dzieci w 2018 roku otrzymała
Order Uśmiechu.

www.kulczykfoundation.org.pl
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Grażyna Kulczyk
Przedsiębiorczyni, filantropka, mecenaska i największa
w kraju kolekcjonerka sztuki, prawniczka z wykształcenia. Jedna z najbogatszych Polek. Inicjatorka rewitalizacji
Starego Browaru w Poznaniu, z którego stworzyła dzieło
architektury. Dziś jest on centrum handlowym i kulturalnym, a także jedną z największych atrakcji turystycznych
Poznania.
W 2004 r. powołała do życia Art Stations Foundation, która
ma na celu m.in. zwiększenie dostępu społeczeństwa do
sztuki oraz wspieranie osób szczególnie uzdolnionych.
Twórczyni Muzeum Susch w Szwajcarii, które prezentuje
sztukę nowoczesną i realizuje misję autorki – promuje
Polskę za granicą. W 2015 r. została odznaczona Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

www.artstationsfoundation5050.com

Dorota Kuźnicka
Projektantka ekskluzywnego obuwia, założycielka i kreatorka
marki DK by Dorota Kuźnicka. Miłośniczka fantazyjnych
wzorów i luksusowych dodatków. DK stworzyła dla kobiet
nowoczesnych, niezależnych i wymagających. Projektuje
w duchu credo marki „Podbijaj świat w wygodnych butach”.
Jej projekty są doceniane i uwielbiane przez kobiety biznesu.
Tegoroczna laureatka Gali Dobrego Stylu, organizowanej
przez Klub Integracji Europejskiej, jako Ambasador Akademii Dobrego Stylu. Doceniona za jakość, styl i klasę tytułem
Lidera Ekskluzywnego Obuwia i Torebek 2019 organizowanego przez magazyn „Businesswoman & life”. Dzięki niej
eleganckie i ekskluzywne buty osiągają nowy wymiar, gdzie
liczą się nie tylko piękno, ale również kunszt rzemiosła
i solidne podparcie dla stopy.

www.dkuznicka.pl

Anna Lewandowska
Coach i trenerka personalna, dietetyczka, prezenterka
telewizyjna, prezes Olimpiad Specjalnych Polska, reprezentantka Polski w karate tradycyjnym. Wielokrotna medalistka
mistrzostw świata, Europy i Polski w karate w organizacji
World Fudokan Federation. Autorka popularnego bloga
Healthy Plan by Ann. Wydała kilka książek z przepisami
kulinarnymi, nagrała kilka płyt DVD z ćwiczeniami sportowymi. W 2016 stworzyła markę Foods by Ann, produkującą
zdrowe przekąski w tym m.in. batony energetyczne, musli,
ekologiczne masła i oleje, a także akcesoria kuchenne. Jest
również właścicielką marki Baby by Ann oraz aplikacji
Diet & Training by Ann. Aktywnie angażuje się w liczne
akcje dobroczynne. Wspólnie z mężem Robertem Lewandowskim zajmuje 88. miejsce na liście najbogatszych Polaków
„Wprost”.

www.hpba.pl
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dr Katarzyna
Michniewska

Zawodowe zainteresowania wiąże z problematyką ekonomii
środowiskowej, zarządzania i przywództwa. Ma sukcesy na
polu tworzenia nowych usług i rynków zbytu. Jest wykładowcą
akademickim, a także ambasadorem wartości wyrażonych
w Protokole z Kioto z nadania burmistrza tego miasta. Pełni
funkcję członka rady nadzorczej w Polskiej Izbie Gospodarki
Odpadami oraz należy do strategicznych członków Konfederacji Lewiatan. W 2017 roku otrzymała tytuł Businesswoman
2017 nadawany przez „Puls Biznesu” i portal Bankier.pl.
W firmie Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest
prezesem zarządu spółki i akcjonariuszem współzałożycielem. Przez sześć lat prowadziła wydawnictwo zajmujące się
tematyką ekologiczną, które przekształciła w cykl programów
edukacyjnych prowadzonych z dziennikarzem Maciejem
Orłosiem. Prywatnie mama dwóch synów, amatorka kultury
japońskiej, pasjonatka przyrody.

www.ekocykl.org

Izabella
Miks-Kożuchowska
Pośredniczka, współwłaścicielka biura Bonus Nieruchomości, trenerka i mentorka. Na rynku nieruchomości działa od
2008 roku, zwolenniczka pracy na umowach na wyłączność.
Skutecznie podnosi standardy pracy agentów nieruchomości,
szkoląc ich z zakresu sprzedaży, negocjacji, marketingu,
a także z umiejętności miękkich. Szkoleniowiec, mentor – szkoliła na dużych branżowych imprezach między
innymi Warszawskiej Konferencji Rynku Nieruchomości,
w stowarzyszeniach w całej Polsce: w Krakowie, Szczecinie,
Gdańsku, Toruniu i Warszawie przeszkoliła w sumie ponad
2800 agentów. Publikuje cenione artykuły branżowe.
Z wykształcenia ekonomistka. Ukończyła SGH − finanse
i bankowość − pracowała ponad 10 lat jako Financial Manager w spółce giełdowej sektora IT z WIG20. Ceni pracę
z ludźmi i dla ludzi.

www.bonusnieruchomosci.pl

Uznana projektantka mody i historyk sztuki. Jej kolekcje
są pokazywane na najbardziej prestiżowych wybiegach,
m.in.: w Paryżu, Mediolanie, Rzymie, Moskwie, Montrealu,
Cannes, Kijowie, Barcelonie, Berlinie czy Dubaju. Kreacje
projektantki wybierały m.in.: Paris Hilton, Ivana Trump,
Kelly Rowland, Cheryl Cole czy LaToya Jackson. Najważniejsze tytuły międzynarodowej prasy modowej, takie jak:
„Vogue”, „Harper’s Bazaar”, „Elle”, „Glamour”, „Cosmopolitan”, „Collezioni” czy „Marie Claire”, od lat stawiają kolekcje
Polki obok największych domów mody na świecie.
W 2015 roku założyła Fundację Black Butterflies, której zadaniem jest pomoc osobom chorym na nowotwory. Prywatnie
jest mamą Oskara i Gaspara.

www.evaminge.com
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Sylwia Mokrysz
Członkini zarządu Mokate SA, odpowiedzialna za rozwój
strategii ekspansji globalnej herbat Mokate. Współtwórczyni
polityki marketingowej firmy. Wprowadziła m. in. markę
Loyd do ścisłej czołówki herbacianych brandów w Polsce
i zapewniła jej prestiżowe członkostwo w The London Tea
History Association. Aktywnie angażuje się w ruch na rzecz
przedsiębiorczości kobiet, zarówno w Polsce, jak i na forum
międzynarodowym. Jest Polską Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet. W 2016 roku reprezentowała nasz kraj na
Women's Entrepreneurship Day w nowojorskiej siedzibie
ONZ. Zaangażowała się w globalny projekt Million Women
Mentors wspomagający zawodową aktywizację kobiet. Od
2014 roku działa w Polskiej Sieci Przedsiębiorczości Kobiet.

www.mokate.com.pl

Katarzyna Nadolna
Dyrektor generalna ITP S.A. Absolwentka Uniwersytetu
Ekonomicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Swoją karierę zawodową rozpoczynała w konsultingu, jednak
naturalne zamiłowanie do piękna sprawiło, że zdecydowała
się wprowadzić na polski rynek jedno z pierwszych zaawansowanych urządzeń do kosmetologii. Kilka lat później
zadebiutowała z unikatową marką wypełniaczy i kosmeceutyków Neauvia, która obecnie znana jest już w ponad
70 krajach na świecie. Od ponad 13 lat Katarzyna Nadolna
z sukcesem rozwija firmę, która jest liderem na rynku polskim w dystrybucji i produkcji innowacyjnych technologii
dla medycyny estetycznej, medycyny, kosmetologii
i wellness. Firma zatrudnia obecnie ponad 130 osób.

www.itpsa.pl

dr Barbara Newall
Lekarz internista i lekarz medycyny estetycznej z ponad
30-letnim doświadczeniem rozszerzonym o specjalizację
w zakresie leczenia nadwagi. Prezes firmy Thera Polska,
która od ośmiu lat zajmuje się dostarczaniem polskim
pacjentom francuskiej metody odchudzania Lignaform.
Laureatka nagrody magazynu „Businesswoman & life”
w kategorii Lider w kształtowaniu sylwetki. Zadowolenie
pacjentów, ich uśmiech i zdrowie są dla niej największym
sukcesem. Prywatnie miłośniczka książek i podróży.

www.therascience.pl
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Ela Piorun
Właścicielka marki ELA PIORUN. Studiowała zarządzanie
i marketing na SGGW i zarządzanie organizacją na Uniwersytecie Warszawskim, z zawodu doradca ds. nieruchomości.
Światem mody interesowała się od zawsze. Od 2016 roku
zaczęła realizować swą największą pasję, którą jest projektowanie ubrań. Umiejętność tworzenia kreacji zawdzięcza
mamie i babci, to one w naturalny sposób przekazały jej wiedzę, jak skroić ubrania, a następnie je uszyć, aby zachwycały
swą elegancją. Pasjonatka podróży i filmów science fiction.

www.elapiorun.com

Joanna Preisner
Prawnik z wykształcenia, dekorator wnętrz z zamiłowania,
hotelarz z pasji, w wolnych chwilach pisarka, z wyboru
mama trojga dzieci. Spełnia swoje marzenia poprzez konsekwentną pracę oraz realizację kolejnych projektów. Jej miłość
do architektury najlepiej odzwierciedla się w magicznym
obiekcie, jakim jest Hotel Bacówka Radawa & SPA****.
Współautorka książki „Jak sprzedać mieszkanie i nie zwariować” oraz zdobywczyni statuetki Człowiek Sukcesu.

www.bacowkaradawa.pl

Urszula Radwańska
Polska tenisistka światowej sławy z licznymi trofeami na
swoim koncie: zwyciężczyni turnieju WTA w grze podwójnej, zdobywczyni juniorskiego Małego Szlema w grze
podwójnej w 2007 roku (French Open, Wimbledon
i US Open), triumfatorka juniorskiego Wimbledonu 2007
w grze pojedynczej oraz finalistka juniorskiego US Open
2007 w grze pojedynczej, a także juniorskiego Australian
Open 2007 w grze podwójnej. Reprezentantka kraju
w Pucharze Federacji. W 2012 roku zajmowała 29. miejsce
w światowym rankingu tenisistek. Absolwentka krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Właścicielka marki
ekskluzywnych torebek UR.

www.urszularadwanska.com
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Teresa Rosati
Czołowa polska projektantka mody, założycielka i właścicielka Studia Mody Teresa Rosati w Warszawie. Absolwentka
Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie. Pasja
projektowania mody towarzyszyła jej od dzieciństwa. Debiut,
który miał miejsce w 1998 roku w galerii Zachęta, okazał się
wielkim sukcesem, a wysoka jakość tkanin i elegancki krój
ugruntowały jej pozycję na rynku. Swoje kolekcje prezentuje na całym świecie podczas renomowanych pokazów
mody. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród i tytułów,
m.in.: Złoty Wieszak (2000), Businesswoman Roku (2001),
Kobieta Wybitna (2003), Złota Super Pętelka za całokształt
(nadana przez Polską Akademię Mody), Kobieta Szlachetna.

www.teresarosati.com

Danuta Małgorzata
Równiak
Z branżą ubezpieczeniową związana od 20 lat. Najpierw jako
agent, potem manager i od 10 lat - Dyrektor PP Aviva, Biegły
Specjalista. Praca dla Danuty Równiak to pasja i dlatego dba
o rozwój, realizuje wyznaczone sobie cele, a także dba o najwyższy poziom doradztwa ubezpieczeniowego. Największe
osiągnięcia zawodowe Danuty Równiak to liczne nagrody,
odznaczenia i ośmiokrotnie członkostwo MDRT (organizacja zrzeszająca 1% najlepszych doradców na świecie).
Zdobyła również tytuł Ambasadora Przedsiębiorczości, a jej
Kancelaria F-U - wyróżnienie certyfikatem IBK. Trzy najważniejsze elementy jej życia: rodzina, przyjaźń i praca.

www.aviva.com.pl/drowniak

Izabela Sikora
Założycielka firmy SIKORA Diamonds, zajmującej się
wyszukiwaniem najcenniejszych kamieni, które stanowią
idealną i bezpieczną inwestycję. Współpracuje z ponad 70
specjalistami i kopalniami z całego świata. Każdy okaz
posiada certyfikat gwarantujący wartość i oryginalność
danego egzemplarza. Zdobywczyni statuetki w kategorii
„Lider biżuterii z diamentami” podczas IX edycji konkursu
Polish Businesswomen Awards.

www.sikoradiamonds.com
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Kasia Sokołowska
Jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskim
świecie mody. Od 24 lat reżyseruje i produkuje największe
pokazy mody, współpracując z czołówką modowych marek
i projektantów. Pełni też funkcję dyrektora artystycznego
The Designer Gallery w warszawskiej Galerii Mokotów. Od
kilku lat zasiada w jury programu Top Model. Ambasadorka
marek Apart, Intimissimi i L’Oreal Professionnel. Przez
magazyny mody i media obwołana ikoną stylu.

fot. Robert Wolański

www.emeraldsandcrocodiles.com

Dorota Soszyńska
Absolwentka Akademii Muzycznej na Wydziale Wychowania Muzycznego i Fortepianu. To właśnie muzyka nauczyła
ją wrażliwości, analitycznego myślenia i precyzyjności, które
bardzo przydają się w codziennej pracy. Bo choć muzyka
pozostała jej wielką miłością, swoje życie związała z branżą
kosmetyczną. Jest współwłaścicielką i dyrektor kreatywną
firmy Oceanic S.A., która od ponad 30 lat troszczy się o skórę
wrażliwą i skłonną do alergii, oraz Euro Fragrance Sp. z o.o.
Bez wahania może powiedzieć, że lubi swoją pracę, która jest
dla niej fascynującą i pełną wyzwań przygodą. Zadeklarowana frankofilka – miłośniczka kultury i mody francuskiej.

www.oceanic.com.pl

Katarzyna Szczot
„KAYAH”
Wokalistka, autorka tekstów i producentka muzyczna,
osobowość telewizyjna, członkini Rady Polskiej Fundacji
Muzycznej, założycielka własnej wytwórni płytowej Kayax
w 2001 roku. W czerwcu 2013 roku prezydent Bronisław
Komorowski odznaczył wokalistkę Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej
kultury oraz osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej.

www.kayah.pl
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Monika Szewczyk
Ukończyła studia magisterskie oraz podyplomowe
z zakresu finansów i rachunkowości. Księgowością
zajmuje się od 1995 r.
Od 12 lat jest właścicielką biura finansowo-księgowego
Libra i zarządza jego zespołem. Oferuje przedsiębiorcom
wiedzę, zaangażowanie oraz pomoc z zakresu zmieniających się przepisów podatkowych, doradza oraz proponuje
jak najkorzystniejsze rozwiązania dla klientów biura,
którzy mogą liczyć na wsparcie nawet przez całą dobę.
Zarówno jej wieloletnie doświadczenie, jak i kwalifikacje
w dziedzinie rachunkowości, podatków oraz kadr i płac
gwarantują najwyższą jakość usług świadczonych przez
biuro Libra.

www.biuro-hanza.pl
www.biuro-libra.pl

Katarzyna Trawińska
Twórczyni i właścicielka marki Prouvé. Znana wrocławska
bizneswoman, która ma ponad 10-letnie doświadczenie
w branży beauty i doskonałe wyczucie trendów. Założona
przez nią marka Prouvé oferuje perfumy z francuskich
olejków zapachowych z Grasse, kosmetyki kolorowe i do
pielęgnacji ciała oraz pachnące perfumami kosmetyki
i środki czystości do domu, które są jej autorskim pomysłem.
Produkty marki sprzedawane są w kilkudziesięciu krajach
Europy oraz w Rosji i Mongolii. Angażuje się w działania
społeczne, wspiera kobiety w biznesie i życiu prywatnym. Za
swoją aktywność otrzymała prestiżowe wyróżnienia: Kwiat
Kobiecości i tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet.
Przez magazyn „Businesswoman & life” została uhonorowana statuetką za Sukces Firmy.

www.prouve.com

Ewa Wachowicz
Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, bizneswoman. Od
20 lat właścicielka firmy producenckiej Promiss. W czasach
studenckich z sukcesami startowała w konkursach piękności: w 1992 roku zdobyła tytuł Miss Polonia oraz tytuł III
Wicemiss w konkursie Miss Świata, a w 1993 roku – tytuł
Miss Świata Studentek w konkursie World Miss University.
W latach 1993–95 była rzecznikiem w rządzie Waldemara
Pawlaka. Pod koniec lat 90. została producentką programu
Podróże kulinarne Roberta Makłowicza. Wystąpiła także
w programach rozrywkowych: Taniec z gwiazdami oraz
Tylko nas dwoje. Gościnnie zagrała w jednym z odcinków
serialu Niania. Przez kilka lat była jurorką programu Top
Chef. Od 2007 roku z sukcesem realizuje własny program
kulinarny Ewa gotuje, w którym prezentuje swoje mistrzostwo w sztuce kulinarnej.

www.ewawachowicz.pl
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Paula Waśkiewicz
Makijażystka, stylistka, kolorystka, charakteryzatorka. Założycielka działającego od dekady w Warszawie Makeup Club.
Od kilkunastu lat czynnie związana z przemysłem filmowo-reklamowym jako charakteryzator i kierownik produkcji.
Jako jedna z pierwszych zaczęła udzielać indywidualnych
lekcji makijażu i ciągle robi to z niezwykłą skutecznością
i efektywnością. W określaniu typu kolorystycznego cechuje
ją niezwykła drobiazgowość i dokładność. Kobieta o osobowości coacha i duszy artystki.

www.makeupclub.com.pl

Aldona Wejchert
Jest głównym udziałowcem w grupie ITI, gdzie pełni także
funkcję wiceprezydenta i członka komitetu wykonawczego.
Z grupą ITI związana od początku swojej kariery zawodowej.
Posiada udziały w rodzinnym funduszu Wejchert Investments. Zasiada w radzie Fundacji TVN Nie Jesteś Sam.
Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz członkiem Rady
Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. W latach
1996–2005 była odpowiedzialna za rozwój sieci Multikino
Sp. z o.o., pierwszego w Polsce operatora multipleksów. Jest
również członkiem Polskiej Akademii Gastronomicznej.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz London Business School w Wielkiej Brytanii. Uprawia jogę, medytuje,
jeździ na nartach. Jest wdową po twórcy potęgi TVN Janie
Wejchercie.

Ewa Małgorzata
Wiertelak
Od 2001 roku związana z branżą odzieży medycznej. Od
2006 roku założycielka i prezes zarządu spółki odzieżowej
MEDORA. W 2018 roku razem z marką EVA MINGE wypuściła wspólną kolekcję premium MEDORA by EVA MINGE.
Firma jest liderem w branży i od wielu lat sukcesywnie
utrzymuje pozycję trendsettera. Jej odzież wykorzystywana
jest w wielu produkcjach telewizyjnych, takich jak Pierwsza Miłość, W rytmie serca, Diagnoza, Barwy Szczęścia,
a także w wielu komercyjnych reklamach i innych projektach. Marka ubiera najbardziej wymagających klientów
sektora medycznego - szpitale, największe kliniki, a także
prestiżowe placówki z branży medycyny estetycznej oraz
stomatologii.

www.medora.pl
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Barbara Woźniak
Pełni funkcję prezesa i dyrektora sprzedaży w spółce Ovotek
należącej do Grupy Woźniak – jednego z największych holdingów w Europie produkującego jaja konsumpcyjne, a także masy
i proszki jajeczne m.in. do branż FMCG czy HoReCa. Karierę
zawodową rozpoczynała w sektorze bankowym. Absolwentka
Wydziału Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie
Wrocławskim. Ukończyła także studia MBA na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Doświadczony praktyk
zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie finansów, zasobów
ludzkich czy zmiany. Prywatnie zagorzała pasjonatka beletrystyki i podróży. Mama dwojga dzieci.

www.ovotek.pl

Anna Wysocka
Prezes zarządu w firmie DOMIKON, od 25 lat związana
z branżą budowlaną. Absolwentka Wydziału Budownictwa
Lądowego (specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie) w Lublinie. Jej firma DOMIKON specjalizuje się
w kompleksowej realizacji energooszczędnych inwestycji
na terenie Polski i Europy. Proponuje pełny zakres prac:
od przygotowania projektu do kompleksowej realizacji
w uzgodnionym standardzie deweloperskim lub pod klucz.
Nieustannie rozwija się i wprowadza nowe rozwiązania
oraz technologie, stale udoskonalając swój produkt. Anna
Wysocka jest laureatką statuetki „Lider energooszczędnego budownictwa” w konkursie Polish Businesswomen
Awards. Prywatnie pasjonatka fitness i zdrowego odżywiania.
Angażuje się w liczne akcje charytatywne, wspierając między
innymi Fundację Akogo?, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce i inne organizacje. Mama trojga dzieci.

www.domikon.pl

Katarzyna Zakrzewska
Wiceprezes Lexus Warszawa-Wola (w zarządzie firmy
od 2003 roku), ekspert rynku motoryzacyjnego. Absolwentka
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania oraz Wyższej Szkoły
Zarządzania i Marketingu w Warszawie.
Zdobywała wiedzę i doświadczenie, pracując w salonie
Toyota W&J Wiśniewski. Uczęszczała również na Akademię
Toyoty – program opracowany przez najlepszych profesorów Uniwersytetu Warszawskiego dla kadry zarządzającej
stacjami dealerskimi Toyoty i Lexusa. Od 15 lat jej kariera
zawodowa łączy się z marką Lexus, której nowoczesne technologie zmieniają świat. Jest to dla niej wyjątkowo ważne, bo
sama także lubi inicjować pozytywne zmiany w otoczeniu.
Mąż Tomek oraz dzieci (Ola i Franek) są dla niej największą motywacją i to z nimi dzieli się radością z osiąganych
sukcesów.

www.lexuswarszawa-wola.pl
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PATRONI MEDIALNI:

www.oohmagazine.pl
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Wielka, jubileuszowa gala wręczenia statuetek
przedsiębiorcom organizowana przez redakcję
"Businesswoman & life"

10.11.2019 r.

Hotel Regent, ul. Belwederska 23 w Warszawie
Zgłoszenia związane z nominacją i przyznaniem
statuetki są przyjmowane drogą mailową:

redakcja@businesswomanlife.pl
do 20.09.2019 roku

DLACZEGO WARTO ZDOBYĆ STATUETKĘ
W X POLISH BUSINESSWOMEN AWARDS:

• Wyróżnienie Państwa firmy na tle konkurencji
• Zwiększenie zaufania ze strony klientów
• Zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku
• Wzmocnienie wizerunku marki w Internecie
• Nawiązanie nowych kontaktów podczas gali
wręczenia statuetek

Więcej informacji na stronie wydarzenia:

www.konkurskobietbiznesu.pl
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