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Forum dla przedsiębiorców i samorządów O nowościach
w zamówieniach publicznych, sposobach na dłużników i skutecznej promocji
projektów unijnych będzie można się dowiedzieć podczas Forum Biznesu. Odbędzie
się ono 30 września w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Udział bezpłatny.

Kobiety i sukces
Konferencja  Jak dbać o swoje finanse, czym pachnie sukces i co wspólnego
ma religia z zarabianiem pieniędzy? O tym wszystkim rozmawiały w sobotę
panie na konferencji „Obudź się a bogactwo! Gdzie tak naprawdę leżą twoje
pieniądze”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Laboratorium Sukcesu.
Agata Sawczenko
asawczenko@prasapodlaska.pl
tel. 85 748 96 59

Z

badań wynika, że większość
kobiet – aż 80 proc– nie lubi
myśleć o swoich finansach.
Panie uważają, że sprawy finansowe
są domeną mężczyzn. Coraz więcej
kobiet – zwłaszcza, gdy stają się starsze, nie jest przygotowanych na to, by
zadbać o swój finansowy byt. Spędzają całe życie na dbaniu o rodziny, ale nie potrafią zatroszczyć się
o swoje finanse. Albo polegają na innych osobach, które robią to za nich
– na mężu, partnerze, szefie, członku rodziny czy rządzie.
Czas to zmienić – postanowiły kobiety ze Stowarzyszenia Laboratorium Sukcesu. I zorganizowały cykl
konferencji „Kobieta na fali. Rodzina
– Pasje – Pieniądze”. W ostatnią sobotę rozmawiały właśnie o tym, czym
jest sukces i czy sukcesem jest zarabianie pieniędzy.
Jednak żeby dobrze zarabiać, trzeba się przebić. A to nie zawsze jest łatwe.
– Tym światem rządzą mężczyźni –
nie ma wątpliwości Danuta
Kaszyńska, prezes Podlaskiego Związku Właścicielek Firm. – Owszem, my
kobiety zasiadamy w radach, zajmujemy kierownicze stanowiska. Ale im
wyżej w hierarchii, tym nas jest
mniej.
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Gospodarka

Danuta Kaszyńska (z lewej) nie ma wątpliwości, że kobiety mogą odnosić sukcesy,
ale jest im trudniej niż mężczyznom – zwłaszcza na wyższych stanowiskach
Jednak kobiety nie mają wątpliwości: sukces można odnieść. Trzeba
tylko chcieć. Albo zacząć robić to, co
się lubi. I włożyć w to serce.
– Nigdy nie spotkałam się z sytuacją, żeby komuś coś przyszło łatwo
– mówi Kinga Lesisz, szefowa firmy
Kinga. – A biznes, tak jak miłość, trzeba pielęgnować. I tu, i tu, potrzebny
jest dobry i zaufany partner.
Jak zarabiać pieniądze, białostockim kobietom radzili również mężczyźni, autorzy poradnika „Bóg i pie-

niądze”: Filip Żurakowski i Zbigniew
Kwiatkowski.
– Ludziom do odniesienia sukcesu
brakuje zwykle kilku rzeczy – mówi Filip Żurakowski. – Przede wszystkim
odwagi, bo przecież żeby coś osiągnąć, musimy ryzykować. Musimy też
być życzliwi dla innych, mieć spokój
wewnętrzny i być entuzjastycznie nastawieni do tego, co robimy.
W sukcesie pomocne są też nawyki: punktualność, systematyczność,
obowiązkowość.

RANKING  Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw

PROMOCJA

Pierwsze ankiety są już u nas
D

Zostań liderem
innowacji

ostaliśmy już pierwsze ankiety
finansowe podlaskich firm. Przypominamy – czekamy na nie do 15
października.
W ubiegłym tygodniu do blisko
trzech tysięcy przedsiębiorstw wysłaliśmy ankiety Podlaskiej Złotej Setki
Przedsiębiorstw i Ambasadora Biznesu – Podlasie 2010 z prośbą o wypełnienie i przysłanie do naszej redakcji. Te firmy, które nie otrzymały



ankiety, a chciałyby wziąć udział
w naszym rankingu, mogą ją pobrać
ze
strony
www.podlaskie.strefabiznesu.pl (w zakładce Złota Setka), wypełnić i przekazać nam.
Wszystkie dane finansowe przedsiębiorstw zostaną przeanalizowane
przez ekspertów z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania i posłużą
do stworzenia interesujących rankingów. Zapraszamy.
(WW)

Słowniczek

Spekulacje walutowe –
to zawieranie terminowych transakcji walutowych przy świadomym podejmowaniu zwiększonego
ryzyka. Ma ono na celu osiągnięcie
zysku wynikającego z właściwie
przewidzianego wzrostu lub spadku kursu waluty wymienialnej.
Spekulacjom walutowym sprzyja
brak stabilizacji na rynku walutowym i związane z nim znaczne
wahania kursów walut.
(D)



Liczba dnia

15 mln zł
Tyle kosztowała suwalską
spółkę Malow najnowsza
inwestycja modernizująca
firmę (projekt „Malow II”).

D

o 30 września można jeszcze
zgłosić swój udział w konkursie
Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju
– 2010.
Udział w konkursie dla firm mikro,
MŚP, gmin oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny we wszystkich etapach. Dla
zwycięzców konkursu, oprócz tytułów, przewidziane są nagrody (oprogramowania oraz pakiety promocyjne).
Swoje zgłoszenia mogą nadsyłać
przedsiębiorstwa (w tym firmy mikro,
małe, średnie oraz duże), jak również
gminy i organizacje. Ocena podjętych
działań dokonywana jest pomiędzy
podmiotami o podobnych możliwościach (np. firma mała z małą,
a średnia ze średnią itd.). Dzięki temu można liczyć na obiektywną ocenę uczestników konkursu o podobnych możliwościach finansowych
i organizacyjnych.
Szczegóły
na
stronie
www.liderzyinnowacji.pl.
OPR. (D)

