Ročník I., číslo 1/2010, 15. března

Vážení přátelé,
ráda bych Vás pozdravila
v tomto roce a informovala
Vás o novinkách dámského
klubu
Cosmopolitan
Executive Helas Ladies
Club, který Vám již 11 let
přináší mnoho zajímavých
informací z oblasti financí,
obchodu, aktivit mnoha
podnikatelských subjektů,
kultury, výtvarného umění,
hudby a dalších oblastí. Od
dubna 1999 jsme za 11 let
vytvořili skupinu 450 žen a
uspořádali více než 60
velkých společenských setkání. Navazujeme na
osvědčenou tradici dámských klubů z období první
republiky.
Níže stručně k novinkám, cílům a aktivitám našeho
klubu, další detaily jsou potom rozepsány
v jednotlivých rubrikách..
1. V lednu 2010 došlo k vytvoření VIP KLUBOVÉ
ZÓNY, která sdružuje cca 180 VIP klubových
hostů-členů
2. Klubová setkání jsou nyní výhradně pořádána
právě pro VIP klubové hosty-členy, sdružené
ve VIP KLUBOVÉ ZÓNĚ
3. Ženy ve VIP klubové zóně jsou majitelky
vlastních společností, ředitelky českých a
zahraničních společností, či „významné dámy
v pozadí“. Jsou to ženy, které jsou výjimečné a
zajímavé nejen zkušenostmi z různých profesních
oborů, ale zároveň jsou to ženy s normálními
starostmi i radostmi.
4. Snažíme se vytvořit v rámci našich setkání
přátelskou a vstřícnou atmosféru, ve které může
každá žena získat nejen mnoho nových osobních
a obchodních kontaktů, ale i nová přátelství.
5. Klub je místem, kde se potkávají zajímavé
„soukromé osoby“ = tzv. privátní klientela
6. Klub je místem, kde se setkává mnoho
podnikatelských subjektů = tzv. firemní
klientela
7. Propojení privátní i firemní klientely vede
k dalším možnostem spolupráce a navíc
partnerské společnosti mohou poskytovanými
informacemi efektivně ovlivňovat jednání žen,
které jsou dle evropských průzkumů cca ze 60%
nositelkami všech obchodních rozhodnutí nejenom
v profesionálním, ale i v soukromém životě.

8. Cílem je kultivovaný lobbing ve prospěch
partnerů klubu a možnost permanentně a s
dlouhodobým efektem propagovat ty společnosti,
které se
na realizaci těchto večerů aktivně
podílejí.
Děkuji za laskavou spolupráci, nápady, důvěru a
pomoc Vám všem.
Děkuji za spolupráci
Helena Kohoutová
Ředitelka Agentury Helas a zakladatelka klubu

Sdružení lidí, kteří jsou aktivní, vnímají důležitost
tradice, hledají obchodní příležitosti a zároveň se
zajímají o něco nového v exkluzivním prostředí.
KLUBOVÉ ČLENSTVÍ





registrovaní členové
firemní členové
čestní členové
přátelé klubu

FIREMNÍ ČLENOVÉ
V rámci každého setkání máte možnost své
prezentace, ráda bych Vás proto požádala o včasné
dodávání letáčků, eventuelně dárečků apod., cca
týden před vlastní akcí. Dále bych Vás ráda požádala
o spolupráci při tvorbě interaktivních stránek, rádi
bychom naučili naše členy, aby tyto stránky plně
využívali a pilně navštěvovali, proto bychom zde rádi
s Vaší pomocí umísťovali různé soutěže o atraktivní
ceny (např. drobné dárečky, slevové poukázky atd. …).
Soutěž by mohla probíhat například každého 10tého
či 20tého v měsíci a kdo by zodpověděl Vaši otázku
jako první, by obdržel milý dárek, cenu. Ta by byla
předána v místě patrona soutěže, či na dalších
setkání dámského klubu. Rádi proto uvítáme jakýkoliv
nápad a aktivitu z Vaší strany.
PŘÁTELÉ KLUBU
Oproti předchozím letům jsou zváni do klubu pouze
tehdy, pokud to umožní kapacita prostor, ale nemají
přístup do VIP KLUBOVÉ ZÓNY.
VIP KLUBOVÁ ČLENSKÁ KARTA
Každý registrovaný člen obdrží svoji členskou kartu,
kterou laskavě předložte při příchodu na jakoukoliv
klubovou akci. Tato karta bude zároveň obsahovat
heslo, se kterým se dostanete na klubovou stránku.
Členská kartička Vám bude doručena poštou,
případně předána při prvním letošním setkání, které
se uskuteční na luxusní jachtě golfYachtPraha dne
24. března. Ráda bych Vás požádala, abyste tuto
kartičku nosili na každé další setkání.

POZVÁNKA
Stejně jako v minulosti Vám bude zasílána poštou na
adresu, kterou jste uvedli v přihlášce. Pozvánka platí
pro 1osobu a je nepřenosná.
REGISTRACE NA AKCI
Po obdržení pozvánky nás prosím kontaktujte jak v
případě, že chcete svou účast potvrdit, tak i v případě,
že se nemůžete setkání zúčastnit. Ušetříte nám tak
práci a náklady s obvoláváním účasti. Děkujeme za
pochopení.
Setkání jsou organizována výhradně pro členy
klubu.
DODRŽOVÁNÍ ČASU NA POZVÁNCE
Prosíme o dodržování času uvedeného na pozvánce,
neboť poslední dobou se stalo nepsaným pravidlem,
že hosté nepřicházejí na čas uvedený v pozvánce, ale
až dlouho po této době… např. na pozvánce je
uvedeno 19:00, pokud by všichni dodrželi tento čas
příchodu, celé setkání by mohlo začít již v 19:15hodin.
Poslední dobou jsme však kvůli pozdním příchodům
začínali až téměř hodinu po oficiálním čase. Prosím
snažte se tento čas dodržovat, neboť vzniklá situace
je neúnosná a komplikuje situaci
partnerům a
dodavatelům
Při vstupu obdržíte jmenovku s Vaším jménem a
firmou, abyste mohli lépe komunikovat a vzájemně se
seznámit.
VIP KLUBOVÁ ZÓNA
Na přání registrovaných platících členů jsme se
rozhodli zřídit VIP KLUBOVOU ZÓNU, abychom
zabránili vstupu lidem, kteří nejsou loajální ke klubu –
nechovají se vhodně, přijdou se jen najíst, necení si
partnerské spolupráce.

Jako další novinku tohoto roku připravujeme nové
webové stránky /zatím nejsou aktivní/, které se budou
týkat pouze dámského klubu, budou rozděleny na
veřejnou část a pak část klubovou, kam se dostanete
pouze po zadání hesla (členská kartička). Naleznete
zde nejaktuálnější novinky od našich firemních členů
+ jejich stálou nabídku, různé soutěže o atraktivní
ceny, ale zároveň i informace o nejbližším setkání,
fotografie z uskutečněných setkání, seznam členů
atd. Současně s tím budete moci i přes tuto stránku
potvrdit svou účast na setkání. O spuštění stránek
budete informováni mailem. Doporučuji stránky
pravidelně navštěvovat.

UVEDENÍ VAŠICH KONTAKTŮ NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
Rádi bychom členům klubu umožnili aktivní propojení
a spolupráci. V klubové části webových stránek
zabezpečené heslem bychom v adresáři klubu uvedli
Vaše jméno, emailovou adresu, případně adresu,
Vaši fotografii a Vaši profesní aktivitu, pokud si to
budete přát. Tak budete moci lépe komunikovat a
zároveň budete vědět, které jméno se pojí s kterým
obličejem. Tento nápad vznikl na popud přítomných
žen, právě 2. 3. 2010.

Jistě jste zaregistrovali, že již třetím rokem
vyhlašujeme spolu s francouzskou auditorskou
společností Mazars soutěž OCENĚNÍ ČESKÝCH
PODNIKATELEK – OCP. V letošním roce díky
osobní iniciativě paní Ing. Hany Pavlištové, ředitelky
ČESKÉ INFORMAČNÍ AGENTURY - ČIA bude
vycházet internetový měsíčník OCP NEWSLETTER.
Budou v nich nejenom informace o soutěži OCP, ale
i klubová rubrika. Tento měsíčník Vám budeme
pravidelně zasílat.
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máte-li zájem, aby na webu byla uvedena Vaše
fotografie, prosíme o její zaslání EMAILEM
máte-li zájem, aby na webu byla uvedena Vaše
profese, prosíme o krátké představení. Max 2
věty
budeme se snažit toto na web uvést vždy
obratem po zaslání, ale předem děkujeme za
pochopení tohoto pravděpodobně časově
náročnějšího úkonu
firemní členové se již nyní mohou přihlásit a
registrovat se do internetových soutěží, jejichž
patronem se mohou stát. Kontaktujte laskavě sl.
Petru Křapovou, Project Manager, na tel. č.
220 570 708.
Vaše členské příspěvky nám nesmírně pomáhají
máte-li možnost a zájem stát se partnerem akce
či celoročním firemním členem, pomůžete našim
aktivitám a myšlenkám
děkujeme za možné propojení s lidmi či
společnostmi, které bychom do našich aktivit
mohli zapojit

Děkujeme České informační agentuře za technickou
podporu při realizaci našeho NEWSLETTERU.

