
J A K  V  Ž I V O T Ě  N E Z A B L O U D I T
13:00 - 13:30   WELCOME DRINK

    PŘIVÍTÁNÍ

13:30 - 13:40   Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění Českých Podnikatelek
13:40 - 13:45   Kateřina Šrámková, majitelka zámku Loučeň

ČSOB    Trade Club – Průvodce světem zahraničního obchodu

13:45 - 14:00   Miloš Exnar a Jaroslav Šimsa – regionální ředitelé ČSOB

MASTERCARD   Svět zážitků s programem Mastercard Priceless Prague

14:00 - 14:10   Tomáš Doležal, Marketingový Manažer za ČR a SR,  Mastercard

TALK SHOW   JAK V ŽIVOTĚ NEZABLOUDIT

14:10 - 15:10   

KATEŘINA ŠRÁMKOVÁ, majitelka zámku Loučeň

Elegantní a energická žena. Matka čtyř dětí, která si místo pátého pořídila chátrající zámek. Před 18 lety 
koupila barokní zámek Loučeň Kateřina Šrámková, ovšem ne proto, aby odpočívala v posteli s nebesy. 
Zapomenuté místo přebudovala na jednu z deseti nejnavštěvovanějších památek v České republice. Zámek 
pro veřejnost otevřela 7. 7. 2007. Zámecká paní jeho koupi a následnou rekonstrukci včetně vybudování 
Labyrintária považuje za svůj nejlepší životní nápad. 

DARINA VODRÁŽKOVÁ, DAQUAS, s.r.o.

Darina chce pomáhat lidem, aby jim správně pomáhalo IT. Její společnost DAQUAS tedy vnáší empatii, ko-
munikaci, rozhled a dobrou vůli ke spolupráci těch, kdo IT užívají, a těch, kdo IT vytvářejí. Její mantrou je spo-
lehlivost a důvěra, což jsou dvě strany jedné mince. Absolvovala obor kulturní antropologie na Univerzitě 
Karlově. Ve fi rmě DAQUAS je od roku 1991, po jednadvaceti letech služby se stala její majitelkou. Loni získala 
cenu ČSOB Výjimečná podnikatelka v rámci projektu Ocenění českých podnikatelek. Darina je vdaná,  má tři 
děti a těší ji vytvářet příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho IT. 

GABRIELA TOMEČKOVÁ, T-Trading

Gabriela se v ryze mužském oboru identifi kačních technologií na bázi čárových kódů pohybuje od roku 
1993, kdy hledala novou výzvu a uspěla v konkurzu na pozici obchodního zástupce italské společnosti DA-
TALOGIC. V roce 1994 se stala její ředitelkou a jednatelkou a v roce 1995 ji se společníkem odkoupila. V roce 
2002 se rozhodla jít vlastní cestou a založila společnost T-TRADING působící především v automobilovém 
průmyslu a logistice a v roce 2004 společnost FUTURE SOLUTIONS. Prosadit se a posléze i udržet 25 let v 
oboru, kde celosvětově působí především muži, nebylo vždy jednoduché, ale vše zvládala i díky ženské in-
tuici a chuti dát do toho především na začátku vše. Po 18 letech, v roce 2011, cítila jisté vyčerpání a stereotyp 
a proto přijala další výzvu a mimo své podnikání začala budovat v ČR pobočku malajské společnosti DXN 
INTERNATIONAL, ve které působila na pozici country manažerky 4 roky. Dnes se již naplno věnuje jen svým 
společnostem. Je svobodná a má jedno dítě. 

TEREZA HAVRLANDOVÁ, Lifefood

Ve č tyř iadvaceti letech prodě lala vá ž ný  ú raz, který  jí  změ nil ž ivot. Než  by si stě ž ovala na osud, zač ala ještě 
během studií na univerzitě radě ji podnikat a v roce 2006 založ ila vlastní  fi rmu na vý robu zdravý ch potravin. 
Zadluž ila se a pracovala i š estná ct hodin denně . Společ nost Lifefood, vyrá bí  podle vlastní ch receptů  a pro-
dá vá  raw tyč inky, suš enky, alternativy peč iva, č okolá du a mnoho dalš í ch vý robků , které  vyvá ž í  do ví ce než  30 
zemí  svě ta. Vš e je v bio kvalitě , bezlepkové , bez cukru, ztužených tuků, plnidel č i aditiv. 

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.

15:10 - 18:00   SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ S OBČERSTVENÍM

    Degustace Lifefood & 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

Zámek Loučeň
Loučeň č.p. 1

289 37 Loučeň, okr. Nymburk

6. 9. 2018

Vás zve na

na regionální setkání ...

2018 KDO PODPORUJE ČESKÉ PODNIKATELKY

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZAKLADATEL

HLAVNÍ PARTNER

 

ODBORNÝ GARANT

ZÁŠTITA A PARTNER

AUDITOR

GENERÁLNÍ PARTNER

BYZMAG
MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

AGENTURA HELAS

PARTNEŘI


