
výroční zpráva
máme za sebou druhý rok. 

na začátku klubu (únor 2014) byl konec projektu podnikatelský miniinkubátor a
nápad nadále se scházet, pomáhat si, inspirovat se, vyměňovat si zkušenosti a

nápady. 

klub je místo pro ženy ze zlínska, které podnikají, nebo o podnikání uvažují. 
Chceme vytvořit prostor pro setkávání, společné sdílení, vzájemnou podporu a

obchodní spolupráci.
jsme tu pro sebe navzájem, ale i pro vás. 

máme za sebou druhý rok. víme, z čeho se poučit, v čem pokračovat, co dělat lépe.
děkujeme, že vás zajímáme a že s námi chcete měnit tvář zlínského podnikání k

lepšímu.

2015
2. rok

poslání

podpora vzdělávání, kreativity, osobní jedinečnosti,
slušného a etického podnikání a podpora začínajících
podnikatelek v regionu.

Posláním Klubu podnikatelek ze Zlínska je vytvořit
prostor pro setkávání, společné sdílení, vzájemnou
podporu a obchodní spolupráci.

vize
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je na čase stát si za svým! o asertivitě s alenou
chalupovou (účast: 6 členek/2 nečlenky)

vzájemná partnerství s petrou benešovou (účast: 5/2) &
večerní škola s danuší zábranskou (účast: 2/4)

večerní škola s danuší zábranskou (účast: 2/2)

time management s alenou chalupovou (účast: 7/5)

podnikání jinak s hanou toncrovou (účast: 4/3)

zdravý životní styl moderní podnikatelky s táňou
wasserbauerovou (účast: 9/2)

jak si nenechat uplavat zákazníky s lenkou blažkovou
(účast: 5/5)
bez setkání

tvořivé předvánoční setkání pouze pro členky (účast: 7)

prázdninové tvoření (účast: 3/3)

2015
2. rok aktivity

leden

únor

březen

duben

květen

červen

bez setkání

červenec srpen

září

říjen

listopad

prosinec

19.9.2015: klub zapsán jako spolek
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2015
2. rok

jsme vidět!

hospodaření

příjmy
účast na
setkáních: 
15 800,-

výdaje
lektoři: 7 050,-
občerstvení: 5 251,-
PRopagace: 4 490,86
pronájem: 4 500,-
celkem: 21 291,86

výsledek
- 5 491,86

420 sledujících fanoušků
93% žen, nejčastěji ve věku 25 - 44 let

za rok 2015 byl web zobrazen
zhruba 13 000 x
a to 5 856 lidmi
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2015
2. rok

členky k 28.2.2016

tereza bařinková - cesta k vědomému bytí, tebaart
petra benešová - consulting benešová

dobromila darnadyová - epita-dd
lenka blažková - marketingové služby

gabriela hladůvková - privátní finanční poradce

kristýna jandíková - xtina design

lenka matulová - Tiande

zuzana kubíčková - moje dílna

hana mertová - masáže u lesaalena kučerová - mediální a inzertní servis

jana svobodová . výtvarnice

kateřina mizerová - první pomoc nanečisto

zdenka vymětalová - CSR zlínhana toncrová

lenka zelinková - sýrový obchod a delikatesy

cíle
na rok 2016

1. průběžně zjišťovat zájem o témata a realizovat nejen
pravidelná setkání, ale i sdílení a speciální semináře
2. pokračovat v revitalizaci a rozšíření členské základny na
základě změny statutu
3. zajistit podporu činnosti prostřednictvím grantů/dotací
4. pokračovat v naplňování vizí klubu

a co dál?

zpracovala: zdenka vymětalová, únor/březen 2016
klub@csr-zlin.cz

libuše darmia jankůjová - allysum terapie
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