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PRISPEVKI SODELAVCEV REVIJE
500 PODJETNIC V HOTELU UNION
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Slika 53: Dogodek 500 Podjetnic v hotelu Union 4. aprila 2018.

Že 6. leto zapored, se je 4. aprila, odvijal dogodek - 500 podjetnic32, letos
kar v Hotelu Union v Ljubljani. Vizija dogodka s sloganom:
Verjamemo v povezovanje, je ustvarili nekaj nepozabnega. Si na obraze
ženskih podjetnic pričarati nasmeh, srečo, solze ganjenosti, pogum in še
marsikaj. Pridobitev novo inspiracijo za nadaljevanje, za nekaj novega,
za izstopiti iz povprečja. In upamo, da bi žensketudi s pomočjo dogodka
500 podjetnic v prihodnosti spreminjale svet!
500 podjetnic je dogodek, ki je prvič nastal leta 2013 z namenom združiti
slovenske podjetnice, pripraviti nekaj koristnih predavanj, predvsem pa
povezovanje, mreženje, širjenje idej in izkušenj med sabo. Letos se je
dogodka udeležilo več kot 500 slovenskih podjetnic. Dogodek so popestrile tuje gostje iz Srbije, Bosne in Hercegovine in Velike Britanije, s
svojimi izkušnjami na področju podjetništva ter kako so uspele. Gostje
(Alenka Mozetič Zavrl iz podjetja Don Don, Željko Ćurić, Boško Praštalo,
Klemen Kokalj, Stela Korošec, Matic Vizjek, Jerneja Krapše, Irena Vide)
so s predavanji z nami podelili svoje izkušnje, predvsem pa njihovo zgodbo in nasvete.
Spodaj pa še nekaj vrstic iz članka, pisca Marka Lukana33 ter njegov
pogled na dogodek in podjetnice.
“Saj veste, pri moških gre, tudi v poslu, v prvi vrsti vedno za – tekmovanje. Če odmislimo samo srž ekonomskega sistema, v katerem je tekmovanje ne le zaželeno, ampak naravnost spodbujano in pripeljano do
nesmiselnih absurdov, potem pri moških še vedno ostane tista večna
dilema, ki se ji nekoliko vulgarno reče – kdoimadaljšega.
Saj veste, kdo je v poslu uspešnejši, kdo ima bolj potraten in večji avto,
mlajšo in bolj popravljeno ženo in podobno. No in tu, drage moje, ste v
mojih očeh – drugačne. Ena od mojih intervjuvank je pred kakim letom
dejala, da v konkurenco ne verjame. Verjame pa v sodelovanje in dopolnjevanje. Ne bi se mogel strinjati bolj!!!
Preletavam članke na pričujoči spletni strani. Spoznavam zgodbe. In se
čudim! Odprtih ust se čudim! Koliko moči je v vas, drage dame, koliko
pozitivizma, energije, odločenosti! Berem o zgodbah, ki bi se pologiki
morale zaključiti žalostno, z obupom, s porazom. Ampak vé ne odnehate!
Ker imate rade svoj hobi, ki na neki točki postane poklic. Ker imate v sebi
znanje, voljo in odločenost. Ker vas v marsikaterem primeru življenje ni
šparalo, vé pa ste vedno znova znale najti upanje in pot iz težav.”
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