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Od 11 lat zachęcamy kobiety biznesu do patrzenia na biznes z innej perspektywy
oraz aktywnego wprowadzania zmian w biznesie. Edukujemy w zakresie
zarządzania firmą, rozpoznawalności marki w internecie, wzmacniania
pewności siebie, doskonalenia kompetencji oraz dzielenia się wiedzą i
doświadczeniem.

Nasza społeczność liczy 3000 aktywnych biznesowo kobiet, które poszukują
inspiracji, przykładów dobrych praktyk, ale też spojrzenia z perspektywy liderek
działających w dużych organizacjach. Do tej pory zorganizowaliśmy 220
konferencji i spotkań biznesowych, a nasze profile społecznościowe obserwuje
blisko 20 000 osób.  

Ostatnie dwa lata zmieniły oczekiwania i potrzeby kobiet biznesu, zarówno tych
pracujących w korporacji, jak i prowadzących własne firmy. 

Wierzymy, że połączenie tych światów wyzwoli nową energię do działania i
wniesie nową wartość w budowaniu w pewności siebie.

Zapraszamy do współpracy i współtworzenia wyjątkowego projektu Make Your
Business Better, który poprzez wymianę wiedzy i konkretne działania wzmacnia
liderki i kobiety biznesu w Polsce.

Oprócz tematów związanych z rozwojem osobistym i zawodowym chcemy
podjąć dyskusję na trudne tematy mniejszości, różnorodności, wykluczeń i
innych sytuacji ograniczających działanie. Mamy przekonanie, że wówczas
droga każdej z nas będzie łatwiejsza jeśli znajdzie oparcie w grupie innych
kobiet. 

Zaproszenie do wsp�łpracy

Zostając naszym Partnerem budujesz markę odpowiedzialnego biznesu,
zaangażowanego społecznie i wyznającego określone wartości. Zwiększasz
świadomość i zasięg swojej marki, docierasz do nowych odbiorców 
i potencjalnych klientów, jakimi są kobiety biznesu posiadające dojrzałe firmy.

Fundacja LBC - czytaj więcej

https://ladybusinessclub.com/fundacja-lbc/


O KONFERENCJI

Konferencja łącząca świat przedsiębiorczych kobiet, prowadzących
własny biznes oraz kobiet biznesu, pracujących na stanowiskach
managerskich w korporacjach. 

Te pierwsze bardzo często spoglądają z zazdrością na te drugie,
podziwiając duże budżety i zespoły. Kobiety z korporacji mówią o
sprawczości i szybkim podejmowaniu decyzji oraz możliwości realizacji
ciekawych, autorskich projektów w sektorze MŚP. Nie zawsze znają
wyzwania, z którymi zmierzają się inne kobiety.

Konferencja połączy kobiety z obu tych światów i zachęci do twórczej
wymiany doświadczeń, zarówno pomiędzy prelegentkami, jak i
uczestniczkami. 

Chcemy pokazać jak wiele możemy się od siebie nauczyć, wymieniając
się wiedzą i doświadczeniami. Spojrzeć na biznesy z innej perspektywy.
Poruszymy tematy bardzo biznesowe, ale także te, które pomogą w
prowadzeniu biznesu z lekkością, radością i uśmiechem. 



01.

To druga edycja konferencji łączącej świat
przedsiębiorczych kobiet, prowadzących
własny biznes oraz kobiet biznesu,
pracujących na stanowiskach managerskich
w korporacjach.
 
Te pierwsze bardzo często spoglądają z
zazdrością na te drugie, podziwiając duże
budżety i zespoły. Z kolei kobiety z korporacji
mówią o sprawczości i szybkim
podejmowaniu decyzji oraz możliwości
realizacji ciekawych, autorskich projektów w
sektorze MŚP. Nie zawsze znają wyzwania, z
którymi zmierzają się inne kobiety.

Konferencja łączy kobiety z obu tych
światów.  Zachęca do twórczej wymiany
doświadczeń i inspiracji.

W pierwszej edycji, która odbyła się 20
października 2022 roku w Warszawie, wzięli
udział m.in.: Dorota Hryniewiecka - Firlej
(Pfizer), Małgorzata Bukowska (MetLife),
Zofia Dzik(Humanities Institute), Rafał Dębe
(Santander).
 
Zobacz szczegóły >>>TUTAJ<<<

Dołącz do grona naszych partnerów i
prelegentów, wymień się wiedzą i
doświadczeniami, spójrz na biznes z innej
perspektywy. 

TERMIN: 15.09.2023 godz. 10:00 - 16:00
MIEJSCE: Warszawa, Teatr 6 piętro 

https://ladybusinessclub.com/fundacja-lbc-i-edycja-konferencji-make-your-business-better-20-10-2022/


SP�JRZ NA BIZNES 
Z R�ŻNEJ PERSPEKTYWY

Kobiety aktywne i świadome, 42 plus;

Posiadające własną firmę minimum 3 lata  (średnio 10 lat),
zainteresowane rozwojem swojej firmy i budowaniem marki;

Prezeski i managerki posiadające minimum 5-letnie doświadczenie
biznesowe;

Dbające o ciało i umysł, szukające równowagi w życiu i w biznesie;

Otwarte na nowe technologie i inne spojrzenie na dalszy rozwój osobisty i
zawodowy;

Odważne w wyrażaniu własnych opinii i potrzeb.

W spotkaniu udział weźmie 200-250 kobiet biznesu

 



PAKIET dla Partnera Konferencji   

2500 zł*
*Ceny w netto, wystawiamy faktury. 
Do 1.07.2023 obowiązuje cena promocyjna 2500 zł,
potem cena wzrasta do 3500 zł netto
Cena dla członki� LBC do 1.07.2023 wynosi 900 zł.   

 

logo Partner na stronie wydarzenia
logo Partnera wyświetlane podczas wydarzenia
slajd o Partnerze w prezentacjiw trakcie wydarzenia 

informacja o Partnerze na social mediach LBC FB: 14,5 tyś.; LI: 1,6 tyś.;
In: 2,3 tyś.
publikacja pakietu artykułów eksperckich na portalu ladybusiness.pl
z aktywnym linkiem   
baner reklamowy z ofertą Partnera w newsletterze wysyłanym do
bazy ponad 3 tyś kontaktów – kobiet biznesu
baner na stronie głównej LadyBusiness.pl (do 30 dni)

stoisko reklamowe (sprzedażowe lub informacyjne), rollupy w części
wystawienniczej wydarzenia
możliwość wystąpienie przedstawiciela Partnera w panelu
dyskusyjnym

3 zaproszenia na wydarzenie dla Pracowników lub gości Partnera  

Oficjalny tytuł Partnera Fundacji LBC:

Targetowana i dedykowana kampania promująca Partnera w social
mediach 

Sprzedaż produktów i usług Partnera

Dodatkowo:



Zapraszam do kontaktu 

Karolina Krzyżankiewicz
PR & Event Koordynator

 karolina@ladybusinessclub.com

Wspieraj działania statutowe i pomóż nam szerzyć
ideę przedsiębiorczości wśród kobiet oraz
realizować kolejne projekty edukacyjne.

KONTAKT 

WIĘCEJ O WYDARZENIU >>>TUTAJ<<< 

mailto:karolina@ladybusinessclub.com
mailto:karolina@ladybusinessclub.com
https://ladybusinessclub.com/konferencja-make-your-business-better-31-03-2023/

