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Biznes z klasą i pasją
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Biznes z klasą – wzorce w dobie kryzysu, pod takim hasłem
odbyło się w marcu kolejne spotkanie Lady Business Club
w eleganckim Hotelu Haffner w Sopocie. Spotkanie pełne
ciekawych prezentacji i inspirujących opowieści, których
bohaterkami były kobiety, dla których biznes jest jednocześnie wielką życiową pasją.
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Atmosfera elegancji i biznesowego savoir vivre z jednej
strony, z drugiej zupełny brak sztucznych barier. Prowadzące
spotkanie, Emilia Bartosiewicz i Ewa Czertak, wiedzą jak zjednać sobie sympatię i pokonać początkową nieśmiałość wynikającą z tego,
że w jednej sali zebrało się prawie 50 kobiet z różnych środowisk
i branż.
Ciekawe prezentacje to znak rozpoznawczy spotkań LBC. Nie inaczej było w Sopocie. Panie zachwyciły się nową na rynku marką
bieliźnianą Laura Lingerie sprzedawaną i prezentowaną tylko na zamkniętych, kameralnych spotkaniach prywatnych. Kobieta ubrana
w zmysłową bieliznę podkreśloną elegancką biżuterią? Dlaczego
nie? A jeśli jest to biżuteria autorstwa Magdy Respondek, to grzech
nie wypróbować.
Panie poświęciły też dużo czasu... mężczyznom, choć ponoć o nieobecnych się nie dyskutuje. Dr Ewa Kempisty - Zdebik, specjalistka
medycyny męskiej, podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat
profilaktyki zdrowia mężczyzny radząc paniom, by były bardziej...
wyrozumiałe dla swoich partnerów. Jak się można domyślić, wywołało to niemałe poruszenie na sali. Gości zaciekawiła też Katarzyna Mołas z Centrum Terapii Ciała Piękny Kwiat, opowiadająca bez
skrępowania o zrozumieniu, poznawaniu i akceptacji swojego ciała

i swojej seksualności, rozluźniających masażach części intymnych
oraz nauce orgazmu głębinowego. Okazuje się, że ta dziedzina życia może być nie tylko pasją, ale też sposobem na biznes.
Pasję z biznesem łączy też Alicja Studzińska, założycielka stowarzyszenia Moto Pomorzanki, która wraz z mężem prowadzi w Chwaszczynie salon motocyklowy, a po pracy zakłada strój, kask i przemierza malownicze, nie tylko kaszubskie trasy na swoim motocyklu.
Z kolei dla Iwony Kuczyńskiej, konsultantki firmy Nikken, pasja stała się odskocznią do codziennej pracy. Na co dzień jest bowiem
komendantem Wydziału Prewencji policji w Kartuzach w stopniu
nadkomisarza, a po pracy prowadzi firmę zajmującą się dystrybucją
sprzętu z branży wellness & spa.
I właśnie do takich kobiet kierowane są spotkania Lady Business
Club oraz Akademii Marki z Klasą - wyjątkowych kobiet biznesu,
ceniących sobie przede wszystkim najwyższą jakość i oryginalność.
Kobiet, które wiedzą do czego zmierzają oraz pragnące dalszego
rozwoju.
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Najlepsi pracodawcy
na Pomorzu
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agrody wręczono w trzech kategoriach. W kategorii małe
przedsiębiorstwo statuetka Pomorski Pracodawca Roku
2012 trafiła do firmy Inwestpol Consulting z Gdańska. W tej kategorii laureatami zostali także firmy Aiton Caldwell z Gdańska, BMB
Santech z Gdańska i Insoft Consulting z Gdyni.
W kategorii średnie przedsiębiorstwo, zatrudniające od 50 do
250 osób, główną nagrodę zdobyła spółka Cemet Ltd. z Gdańska.

Trójmiasto wynalazkami stoi!
Cyber Oko skonstruowane przez zespół badawczy z Politechniki Gdańskiej zwyciężyło konkurs „Polski Wynalazek
2013”. Technologia ta umożliwia kontaktowanie się osoby
niepełnosprawnej z otoczeniem jedynie za pomocą ruchów
gałki ocznej.
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śród finalistów znalazły się jeszcze dwie innowacje z Trójmiasta: technologia rozpoznawania mowy służąca do
zamiany głosu na tekst stworzona przez firmę Voice Lab oraz bio-
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Chcemy doceniać firmy, które potrafią osiągać zysk, dynamicznie się rozwijają, ale nie zapominają o etyce i odpowiedzialności społecznej, szczególnie w stosunku do swoich pracowników - tak mówił Zbigniew Canowiecki, prezes
Pracodawców Pomorza w czasie uroczystej gali w Amber
Expo, podczas której wręczono nagrody w konkursie „Pomorski Pracodawca Roku 2012”
Laury w tej kategorii otrzymały także: Łączpol, Przedsiębiorstwo
Zieleń i trojmiasto.pl. W kategorii duże przedsiębiorstwo główną
nagrodą wyróżniono firmę Dr. Oetker Polska z Gdańska. W tej kategorii laureatami zostali także Ares Servicez Gdańska, Iglotex z Skórcza oraz Poldanor z Przechlewa.
Gościem specjalnym gali był Marek Kondrat, który opowiedział
o swojej drodze od aktorstwa do winiarstwa.
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reaktor do produkcji paliwa z alg morskich i ścieków. Zwycięski wynalazek dostał nagrodę wysokości 50 tysięcy złotych.
Co zadecydowało o wygranej Cyber Oka? Wynalazek ten zakłada integrację techniki śledzenia wzroku z modułem badania
aktywności elektrycznej mózgu (EEG) i modułem emisji zapachów.
Głównym zastosowaniem systemu Cyber Oko jest zwiększenie
możliwości oceny stopnia świadomości oraz prowadzenia terapii
pacjentów zdiagnozowanych jako osoby w tzw. stanie wegetatywnym.
Do konkursu „Polski Wynalazek Roku 2013” zgłosiło się ponad
60 twórców innowacyjnych, ale do finału zakwalifikowało się tylko
osiem, z czego aż trzy z Pomorza.
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