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Pánové, ukloňme se a přivítejme nové
členky MAS RKH
V měsíci lednu se řady MAS Region Kunětické
hory rozrostly o nového člena, kterým je Spolek
podnikavých žen Pardubického kraje. Rádi bychom Vám toto uskupení představili, proto jsme
položili pár otázek paní Janě Kolrusové, která
spolek v MAS zastupuje.
Kde se vzala iniciativa k založení spolku, co je jeho
cílem, čemu všemu se spolek věnuje?
Na začátku byla myšlenka vytvořit pevnou základnu na
podporu začínajících podnikatelek, vzájemně se podporovat a růst, o což se snažíme i nadále. Cílem spolku je sdílet
společně úspěchy i neúspěchy v oblasti podnikání začínajících i již prosperujících podnikatelek, navázat spolupráci
s firmami Pardubického kraje a zapojení se i do volnočasových aktivit. Máme v plánu v tomto roce uspořádat
vlastní farmářské trhy. Spolek v tuto chvíli pořádá dvakrát
ročně prodejní a výstavní akci za podpory města Pardubice a Pardubického kraje, 4x ročně vzdělávací Workshop
za podpory CzechInvest Pardubice. V tomto roce bychom
rády vydaly propagační brožuru k prezentaci všech členek
spolku Podnikavých žen.
Zmínila jste prodejní a výstavní akci, tedy Den
podnikavých žen Pardubického kraje?
Ano, náš spolek pořádá Den podnikavých žen v tomto
roce již po čtvrté. Na této akci se prezentují členky spolku Podnikavých žen z Pardubického kraje svými výrobky
a službami široké veřejnosti.
Jak vzniklo nápadité logo spolku?
Vypsaly jsme soutěž pro studenty SŠ o nejlepší plakát
a logo. Spolupráce se studenty Střední průmyslové školy
elektrotechnické v Pardubicích byla velmi příjemná, inspirativní a přínosná pro náš spolek. Do soutěže se zapojilo
celkem 23 žáků a bylo velmi složité ocenit jen tři nejlepší
návrhy. Jeden z vítězných návrhů se stal základem pro finální logo spolku.
Může se členem spolku stát každá podnikatelka?
Kolik členek v současnosti evidujete?
Členkou spolku se může stát opravdu každá žena podnikatelka. Je jedno, jestli je to žena v produktivním věku,
studentka nebo žena na mateřské dovolené či v důchodu.
V tuto chvíli máme 56 členek spolku.

Co považujete za svůj největší úspěch v poslední
době?
Za jeden z největších úspěchů v poslední době považuji
navázání spolupráce s významnými firmami z Pardubického kraje. Pozitivní zájem a stále narůstající počet nových
členek bereme jako důkaz, že to, co děláme, má smysl.
Vážená paní Kolrusová, velmi děkuji za Váš čas
a přeji vám i ostatním dámám mnoho dalších úspěchů
ve vašem úsilí.

Srdečně Vás zveme na setkání
Kraje Pernštejnů
Rádi bychom Vás pozvali na setkání, které se uskuteční
dne 21. 2. 2018 od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Sezemicích. Nejedná se o akci
určenou jen pro regionální výrobce či potenciální nové
členy regionu, ale pro všechny aktivní, kteří by měli zájem setkat se se zajímavými lidmi, vyměnit si kontakty
a vyslechnout zajímavé nápady. Připravený program je
velmi pestrý. Hlavním tématem bude spolupráce. Nové
aktivity Asociace regionálních značek ČR, pod které Kraj
Pernštejnů spadá a které můžete využít, aktivity Regionu
Kunětické hory v oblasti cestovního ruchu, Kalendáře akcí
na rok 2018, do kterých se můžete zapojit, vč. Festivalu
chutí, vůní a řemesel 3 v rámci Turistické oblasti Pardubicko – Perníkové srdce Čech atd. V rámci akce proběhne
i diskuze nad vhodnými formami marketingových nástrojů
do budoucna. Pokud byste měli zájem se setkání zúčastnit
nebo víte o někom, koho by toto mohlo zaujmout, stačí
kontaktovat kancelář MAS RKH. Přijdďte mezi nás!

