
13:00 - 13:30   WELCOME DRINK

    PŘIVÍTÁNÍ
13:30 - 13:40   Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění Českých Podnikatelek
13:40 - 13:45   Zdeňka Heyn Edlová, majitelka společnosti LUBRICANT

ČSOB    Firemní bankovnictví není nuda
13:45 - 14:00   Jiří Hanuš, regionální ředitel ČSOB

TALK SHOW   ČESKÝ UM - ČESKÉ NÁPADY - ČESKÉ PRODUKTY
14:00 - 15:00   

OLGA KUPEC, Abydos s.r.o.
Olga začínala jako překladatelka, teď šéfuje fi rmě Abydos, která zpracovává hrubé litinové odlitky pro ně-
mecké slévárny. Výrobky z Hazlova na západě Čech dnes využívají například i automobilky BMW, Audi či 
Ford. Po ukončení studia fyziky a ekonomie v Německu působila ve výzkumném ústavu a následně pracova-
la ve VW a Škoda Auto. Poté ji oslovil pan Reinhard Blodig z Německa, který právě zakládal Abydos, zda bych 
mu nepomohla s češtinou a s rozjezdem fi rmy. Původně se mělo jednat o krátkodobou výpomoc.

MARTINA ŠMÍROVÁ, Aurosa s.r.o.
Martina Šmírová vystudovala módu a design. V rámci své závěrečné práce ji napadlo spojit krásný obal s 
typicky českým produktem, pivem.  Chtěla, aby se ženy ani ve vysoké společnosti nestyděly dát si pivo místo 
šampaňského. Pivo pro ženy, které vyvolalo bouři nevole v Londýně, pro ni vaří ve Valašském pivovaru v 
Kozlovicích její otec. Firma Aurosa vznikla v listopadu 2015 a každoročně její prodej roste. 

JARMILA PODHORNÁ, Byliny - Naděje
Životní příběh paní Jarmily Podhorné je skoro neuvěřitelný. Bývalá učitelka základní školy se o bylinky za-
jímala odjakživa. Navštěvovala odborné přednášky a semináře a na jednom z nich poprvé slyšela termín 
gemmoterapie, neboli léčba pupeny. Tento nový bylinkářský obor se zrodil ve Francii a je nazýván „bylinkář-
ství 21. století“. Na popud legendárního bylináře pana Zentricha se místo odchodu na odpočinek rozhodla 
gemmoterapií dále vážně zabývat, jako první v Česku. Od skromných začátků došla až k vybudování vlastní 
rozsáhlé bylinkové zahrady. Jarmila Podhorná získala v roce 2016 CENU ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ. 

KAREL HAVLOVIC, VitaJuwel
V podnikatelském příběhu Karla Havlovice se zrcadlí jeho vlastní osobní vývoj. Do roku 2008 se pohyboval 
v automobilovém prostředí, kde se mu podařilo vybudovat jednu z velice známých společností západočes-
kého kraje. S postupujícím duchovním uvědoměním dostávalo jeho podnikání zcela nový směr a razantní 
proměnou prošly také jeho priority. Zasadil se o dostupnost ekologických produktů pro svoji klientelu a 
následně před sebe postavil další výzvu - ve výhradním zastoupení uvedl na český a slovenský trh rakous-
kou značku VitaJuwel a s ní naprosto ojedinělou metodu ošetření kohoutkové vody: revitalizaci přírodními 
drahokamy. Jeho sen probudit ve společnosti povědomí o nesmírném vlivu čisté vody na lidské zdraví získal 
s VitaJuwel jasnou podobu a je realizován.

HELENA HARABINOVÁ, my.pled
Příběh Heleny začal už na VŠST v Liberci, na kterou šla proto, že jí vždy zajímala moda a vše kolem ní.  Řízením 
osudu se ale pak věnovala 2O let průzkumu trhu a reklamě.  Až na sklonku minulého roku, kdy jí oslovila její 
známá a zakladatelka značky my.pled Kateřina Samková, se její dětský sen stal skutečností a ona se jako spo-
lumajitelka úspěšné start up fi rmy, vrátila k tomu co miluje nejvíc, k módě. A to k modnímu doplňku, plédu, 
který byl na desítky let zapomenut a teprve v poslední době se znovu dostává na výsluní díky své praktič-
nosti, elegantnosti a ženskosti. Společnost my.pled je jedinou společností nejen v čechách, ale i v Evropě, 
která se specializuje na tento produkt a která jej vytváří od A do Z. Dnes v kolekcích této značky najdete přes 
více jak 30 střihů a více jak 10 způsobu zapínání. my.pled je pro ženy i muže všech věkových kategoriíí, které 
se nechtějí jen oblékat, ale chtějí se i vznášet.

15:00 - 18:00   SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ S OBČERSTVENÍM
    Degustace VitaJuwel

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

VE SPOLUPRÁCI

Využijte unikátní příležitost potkat se a hovořit s předními odborníky v přátelské komorní atmosféře.
Součástí setkání je občerstvení a volná diskuze. Investovaný čas se Vám rozhodně vyplatí.

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK STOJÍ NA VAŠÍ STRANĚ.
Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

VIP pozvánka je určená pro 1 osobu a je bezplatná. Vzhledem k tomu, že kapacita míst je omezená, doporučujeme registraci
co nejdříve a přes on-line odkaz. Po naplnění kapacity prostor nebudeme moci další registrace potvrdit. Účast bez registrace není možná.
Pro více informací kontaktujte Agenturu Helas s.r.o., na telefonním čísle 220 570 708 nebo přes email helas@helas.org

sídlo společnosti LUBRICANT s.r.o.
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