Magnolia - symbolem Kobiecej Przedsiębiorczości, w Szczecinie
Właścicielki Kobietowo.pl w roku 2018 otworzyły nowy rozdział w sferze szczecińskiego kobiecego biznesu. Udowodniły, że ten iistnieje i ma się dobrze.
Kobiety każdego dnia dowodzą swej fachowości, profesjonalizmu i eksperckości. I edycja Magnolii Biznesu, kktórej finał miał miejsce 21 marca 2019
roku przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorek zrzeszając moc partnerów biznesowych i otrzymując liczne zgłoszenia laur
laureatek do statuetki. W
tym jednym dniu Kobiety dały dowód swego zaangażowania i kreatywności.
W roku 2020, Magnolie Biznesu za rok 2019 zostały rozdane zdalnie przy wsparciu Prezydenta Miasta Szczecina i wybitnych Partn
Partnerów i Sponsorów.

Magnolia Biznesu 2020,
2020 to tytuł, który przyznawany będzie w kilku kategoriach:
Debiut roku
Z miłości do Szczecina
Ikona biznesu
Sztuka, kultura
Nauka
Podczas uroczystej Gali Magnolie Biznesu 2020 planowanej na wrzesień 2021 roku pragniemy po raz trzeci już wyróżnić i pokazać Szczeciniankom i
Szczecinianom, że w naszym Mieście mieszkają wartościowe Kobiety, które prowadzą poważne przedsięwzięcia rozsławiające Szczec
Szczecin nie tylko w kraju,
ale również zagranicą.
Głównym Sponsorem i gospodarzem uroczystej Gali jest Hotel Novotel Szczecin Centrum. W kapitule zasiądą znane Szczecinianki wywodzące się z
różnych środowisk, co zapewni maksymalny obiektywizm i fachowość oceny Kandydatek do nagrody Magnolie Biznesu.
W tak szacownym gronie nie może Państwa
stwa zabraknąć! Zapraszamy zatem do współtworzenia tego wyjątkowego plebiscytu. Pokazanie Państwa oferty
podczas uroczystej Gali Magnolie Biznesu, w której udział wezmą wyjątkowi Goście (wstęp tylko na zaproszenia) daje niepowtarz
niepowtarzalną szansę na
pozyskanie nowych Klientów oraz kreowanie marki jako tej, która wspiera przedsiębiorczość nie tylko kobiet. Udział w wydarzeniu będzie m
możliwy
poprzez wykupienie wybranego pakietu:

Pakiet BASIC
700 zł/netto

Pakiet SILVER
1500 zł/nett

Pakiet GOLD
5000 zł/netto
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przeprowadzenie konkursu z nagrodami podczas "after party"
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zaproszenie na galę
logo w filmie promocyjnym
indywidualne ustalenia

Prezes Kobietowo.pl sp. z o.o.
Nina Kaczmarek; kobietowo@kobietowo.pl; 607 143 677
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Wiceprezes Kobietowo.pl sp. z o.o.
Anita Gałek; anita@kobietowo.pl; 793 666 809

Kobietowo.pl Spółka z o.o. ul. Ks. Jana Długosza 6/4, 71-554
71
Szczecin, KRS 0000709927, Sąd Rejonowy Szczecin
Szczecin-centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8513218004, REGON 369014973,
Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 5 000 PLN
* Oferta stanowi tajemnicę Kobietowo.pl Sp. z o.o. w myśl art. 11 ustawy o o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

