
Ple bi scyt, któ ry prze pro wa dza po znań ska re dak cja „Ga ze ty Wy bor czej” we współ pra cy 
z Klu bem Ko biet Przed się bior czych i Sto wa rzy sze niem Dress for Suc cess, ma na ce lu
wy ło nie nie spoś ród ko bie cej spo łecz no ści Wiel ko pol ski Pań, któ re wy róż nia ją się swo -
ją dzia łal no ścią za wo do wą i spo łecz ną. Chce my po ka zać i pro mo wać za rad ne, od -
no szą ce suk ce sy ko bie ty, ak tyw ne i nie tu zin ko we. Do ple bi scy tu mo gą zgła szać się
Panie, któ re pro wa dzą z suk ce sem włas ny biz nes lub zaj mu ją de cy zyj ne sta no wi -
ska w fir mach, in sty tu cjach, urzę dach, wy ko nu ją z pa sją swój za wód, dzia ła ją 
spo łecz nie lub cha ry ta tyw nie. Ple bi scyt zo sta nie prze pro wa dzo ny w lu tym 2012 r.
na por ta lu po znan.ga ze ta.pl i na po znań skich stro nach „Ga ze ty Wy bor czej”. Wy -
ło nie nie Ko bie ty Przed się bior czej Ro ku 2012 na stą pi w dro dze gło so wa nia SMS.

Uro czy ste za koń cze nie ple bi scy tu i przy zna nie ty tu łu zwy cięż czy ni od bę -
dzie się pod czas kon fe ren cji „Ko bie ta ak tyw na - ko bie tą przy szło ści” w dniu
7 mar ca w po znań skim Sta rym Bro wa rze (Sło dow nia). Kon fe ren cja,  
na któ rą za pro si my oko ło 300 naj bar dziej ak tyw nych i twór czych ko biet
Wiel ko pol ski, po ka że suk ce sy przed się bior czych ko biet,  a tak że za pre -
zen tu je osią gnię cia naj wię ksze go na świe cie sto wa rzy sze nia non pro fit
po ma ga ją ce go ko bie tom de fa wo ry zo wa nym na ryn ku pra cy – Dress for
Suc cess. Go ściem ga li bę dzie m.in. pi sar ka Kry sty na Kof ta. Po kon fe -
ren cji od bę dzie się kon cert Han ny Ba na szak.

Je śli wy ra ża Pani zgo dę na zgło sze nie swo jej kan dy da tu ry 
do ple bi scy tu, pro si my o wy peł nie nie za łą czo nej an kie ty, do łą cze -
nie por tre to we go zdję cia w mi ni mal nym for ma cie 1600x1200
pik se li i prze sła nie ich na adres ko bie ta@po znan.ago ra.pl do dnia 
3 lu te go 2012 r. Po da ne przez Panią in for ma cje oraz zdję cie
zo sta ną za miesz czo ne na por ta lu po znan.ga ze ta.pl pod czas
trwa nia ple bi scy tu, a tak że w spe cjal nym do dat ku do po znań -
skie go wy da nia „Ga ze ty” w dniu 10 lu te go.

Za pra sza my!

Szanowne Panie, jest nam niezwykle miło
zaprosić Panie do udziału w plebiscycie na 
Kobietę Przedsiębiorczą Roku 2012.

Kobieta Przedsiębiorcza 
Roku 2012
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