
Gwiazdy biznesu w Polsce

W piątek 9 listopada 2018 scena Teatru Kamienica w Warszawie rozbłysła blaskiem
20 gwiazd, które przyleciały do Polski z 15 krajów świata, by podzielić się z Polakami
swoją bogatą wiedzą z zakresu prowadzenia biznesu, przekazać pozytywne wzorce,
zainspirować  do  działania  oraz celebrować  premierę  wspólnie  napisanej  książki
„Biznesowe inspiracje Polek na świecie”.W części kongresowej wystąpili międzynarodowi trenerzy i praktycy biznesu oraz rozwojuosobistego,  którzy  prowadzą  swoje  biznesy  z  sukcesami  w  Wielkiej  Brytanii  i  StanachZjednoczonych. Na scenie zobaczyliśmy wulkan energii, przedsiębiorczynię Bea Bartlay –Polkę, która od 20 lat mieszka w Wielkiej Brytanii i jest olbrzymią inspiracją dla kobiet nacałym świecie. Następnie uczestnicy wysłuchali dynamicznego wykładu Alexa Rosemanawspółpracującego ze światowej sławy mówcą i strategiem biznesowym Tony Robbinsem.Po nim zaś swą bogatą wiedzą z zakresu inwestowania w nieruchomości podzielił się RossMallalieu oraz polska milionerka z Chicago Teresa Garvin, która ufundowała dla 100 firmprogram  mentoringowy  „SUPER  100” o  wartości  1  miliona  dolarów.  Na  zakończeniewystąpiła Marta Krasnodębska specjalizująca się w promocji marki online. Po bardzo intensywnej części szkoleniowej przyszedł czas na wielką galę biznesu, na którąlicznie  przybyli  goście  z  Włoch,  Szwajcarii,  Niemiec,  Wielkiej  Brytanii,  StanówZjednoczonych,  Zambii,  Szwecji,  Danii,  Korei  i  Ukrainy.  Krocząc po czerwonym dywaniegości  witał  rewelacyjny  męski  duet  Jan  Paweł  Tomaszewski  oraz  Mateusz  Mrozowski,którzy pełnili  role  hostów podczas wieczornej  ceremonii  wręczania  statuetek „GwiazdaBiznesu”  oraz  honorowych  tytułów  „Ambasador  Kobiet  Biznesu”  dla  34  kobiet,  któreodniosły sukcesy biznesowe i działają na rzecz lokalnych społeczności. Zgodnie z duchem dobroczynności mocno popularnej w Stanach Zjednoczonych, w którychmieszka organizatorka projektu Kinga Langley, został przekazany czek w wysokości 10.000złotych dla Fundacji „Akogo?” prowadzonej przez znaną polską aktorkę filmową i teatralnąEwę Błaszczyk. Fundacja działa na rzecz dzieci w śpiączce wymagających rehabilitacji pociężkich  urazach  neurologicznych.  Pani  Ewa  napisała również  przedmowę  do  II  edycjiksiążki  “Biznesowe  inspiracje  Polek  na  świecie”  będącej  unikalnym  w  skali  światowejzbiorem osiemnastu, nigdzie wcześniej niepublikowanych wzruszających historii, zarównożyciowych, jak i biznesowych, popartych cennymi radami, wypracowanymi na przestrzenilat przez Polki, prowadzące swe biznesy za granicą. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu uczestniczek projektu został również przekazany czekw  wysokości  35.400  złotych  na  operację  malutkiej  Matyldy  Klimowicz,  która  wraz  zrodzicami była gościem specjalnym wieczornej gali. Rodzice nie kryli łez wzruszenia, kiedypoza  wsparcie  finansowym  otrzymali  nagrodę  specjalną  w  postaci  statuetki  „GwiazdaBiznesu”  za heroiczną walkę o zdrowie swojej  córeczki  i  obudzenie w sobie  potężnychpokładów przedsiębiorczości.  Rodzice Matyldy szyją specjalne króliki,  dochód z którychjest przeznaczany na kosztowną operację i rehabilitację malutkiej Matyldy na Florydzie.Trzy króliki zostały ubrane w niepowtarzalne kreacje marki MichaelAgnes, które zostałyzlicytowane za łączną kwotę 3400 złotych. Portret znanej portrecistki Barbary Hamiltontrafił do polskiej przedsiębiorczyni z Londynu, kwota ze sprzedaży którego zasili równieżkonto malutkiej Matyldy. 



Uroczystości  ozdobił  niesamowity  pokaz najnowszej  kolekcji MichaelAgnes,  który mogłypodziwiać  uczestniczki  gali  „Biznesowe  Inspiracje  Polek  na  świecie”  organizowanejprzez Premier International Business Club oraz dostojni goście, wśród których znaleźli sięrównież ambasadorowie Szwajcarii, Włoch, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Trudno byłoby olepsze  miejsce  na  prezentację  tej  wspaniałej  kolekcji,  w  którym  kobieca  siła,  piękno  icharyzma  grają  pierwsze  skrzypce.  Swojego  zachwytu  nad  kreacjami  MichaelAgnes niekryły wszystkie panie zwracając uwagę na  polską markę wysokiego krawiectwa,  którejfilozofia bazuje na technikach pracy ręcznej z wykorzystaniem najwyższej jakości tkanin idodatków,  sprowadzanych  z  najlepszych  światowych  manufaktur.  Twórcami  markiMichaelAgnes  jest  Agnieszka  Łuszcz  – wizjonerka,  współtwórca projektów  i  businessmanager,  oraz  Michał  Starost  –  projektant,  mistrz  wysokiego  krawiectwa  i  laureateuropejskiej nagrody Haute Couture.Uczestniczki  projektu  nie  kryły  swojego  zadowolenia  nad  całym  przedsięwzięciem.  –Jednym najcenniejszych doświadczeń, jakie przyniósł mi  udział w tym wydarzeniu byłospotkanie  z  Polkami,  które  tak  ja,  żyją  poza  Polską  i  prowadzą  własną  działalnośćgospodarczą  –  powiedziała  Monika  Jakieła  z  Włoch.  Między  nami,  bohaterkami  drugiejedycji „Biznesowych inspiracji Polek na świecie”, wytworzyła się niesamowita więź. Jestempewna, że wiele nowych znajomości przerodzi się w głębsze przyjaźnie i współpracę napolu  zawodowym.  Cieszę  się,  że  mogę  być  autentycznym  pomostem  dla  polskichprzedsiębiorców,  którzy  myślą  o  nawiązaniu  kontaktów  handlowych  z  Włochami. –powiedziała Pani Monika.Dorota Świetlicka ze Szwajcarii  podkreślała,  iż  nagroda „Gwiazda Biznesu” i  tytuł  Polki,która  inspiruje  do  działania  są  dla  niej  zamknięciem  drzwi  za  życiem  trudnym.  –  Tenmagiczny moment, kiedy stałam na scenie Teatru Kamienica i odbierałam statuetkę, to dlamnie  otwarcie  dla  nowej  mnie.  Cudowne  chwile  magicznych  spojrzeń  głęboko w  oczy,początków  przyjaźni,  rozmów  w  języku,  w  którym  zdawaliśmy  maturę.  To  było  noweotwarcie, początek drogi. Czuje się jakbym miała wokół siebie kobiecy batalion wsparcia.Magia. Czysta magia. – opowiadała ze wzruszeniem Pani Dorota.Wśród autorek książki znalazły się między innymi światowej sławy portrecistka BarbaraKaczmarowska-Hamilton, której pozowali Papież Jan Paweł II, Królowa Matka czy KsiążeKentu; dr Gabriela Mercik – laureatka nagrody Ladies Forward – dedykowanej kobietomzmieniającym biznes w Londynie. Wielką Brytanie reprezentowały również Bea Bartlay,Krystyna Czerwińska,  Marta  Krasnodębska  i  Katarzyna Ojrzyńska.  Stany Zjednoczone –Iwona  Podolak  i  dr  Łucja  Mirowska-Kopeć,  Szwajcarię  –  Dorota  Świetlicka,  Szwecję  –Katarzyna  Krawiec,  Niemcy  –  Dora  Fyda  i  Danuta  Hofner,  Danię  –  Dominika  Prokop,Włochy –  Monika Jakieła,  Irlandię  –  Monika Leoniuk-Świec,  Ukrainę –  Marina Mockałłooraz Polskę – Maja Plich i Beata Drzazga.Inicjatorką  projektu,  wydawcą  książki  „Biznesowe  inspiracje  Polek  na  świecie”  orazorganizatorem kongresu i gali w Polsce jest Kinga Langley, założycielka i prezes PREMIERInternational Business Club z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz USA, na stałe mieszkającana Florydzie. www.premieribc.org


