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Kobiety stają się siłą napędową gospodarki na całym świecie. Ich potencjał 

rozwoju jest większy niż gospodarek Chin i Indii razem wziętych, a pieniądze, 

którymi obracają liczone są w tryliardach dolarów. Także w Polsce prowadzą 

z sukcesem firmy, ambitne projekty w korporacjach, zakładają start-upy, które 

opracowują przełomowe rozwiązania. Ich sukcesy nagłaśniamy i nagradzamy 

w konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku już od 8 lat. 

Zapraszamy Państwa do wspólnego działania na rzecz różnorodności oraz 

wspierania działań biznesowych utalentowanych kobiet. Wykorzystanie i rozwój 

ich potencjału jest kluczowe z perspektywy biznesu i polskiej gospodarki.  

KATEGORIE KONKURSU
- Liderka Roku                            

- Moja Firma 

- Start-up Roku 

- Kobieta w Nowych Technologiach 

- Pomysł na Start 

- Nauka i Biznes 

- Kobieta Kultury 

- Influencerka Roku  

- Nagroda Specjalna: Grand-Prix

KORZYSCI DLA PARTNERA
budowanie wizerunku jako firmy realizującej politykę 

różnorodności, 

bezpośrednie dotarcie do zaangażowanej grupy 

przedsiębiorczych kobiet, 

inwestycja w employer branding, 

zaistnienie wśród liderów opinii oraz możliwość budowania sieci 

wartościowych kontaktów biznesowych, 

bezpośrednie dotarcie do grupy o najszybciej rosnącej sile 

nabywczej w Polsce, 

obecność przy silnych markach Sukces Pisany Szminką oraz 

Bizneswoman Roku. 
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NASI PARTNERZY
Mastercard, DPD Polska, Coca-Cola Poland

Services, IGT Poland, Teraz Polska, Program

Executive MBA@UW, Eurozet

JURY KONKURSU

WRZESIEŃ GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC

spotkanie inaugurujące konkurs 

przyjmowanie zgłoszeń 

ocena formularzy 

przez audytora 

ogłoszenie 

finalistek

spotkanie  

jury

1 marca 

GALA FINAŁOWA

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

relacje w mediach profesjonalne szkolenie 

z prezentacji 

dla finalistek konkursu

pitching day 

runda inwestorska

spotkanie networkingowe 

jury i partnerów z 

finalistkami konkursu

W skład jury wchodzą czołowi 

 przedstawiciele świata biznesu oraz 

reprezentanci największych firm w Polsce 

m.in. Prof. Witold Orłowski, Dr. Irena Eris, 

Bartosz Ciołkowski (Mastercard Europe), 

Beata Stelmach (GE), Jarosław Kuźniar, 

Prof. Rafał Ohme, Artur Kurasiński.

KONTAKT 
Dominika Jajszczak 

Sukces Pisany Szminką 

dominika.jajszczak@sukcespisanyszminka.pl 

501-164-241

SUKCES PISANY SZMINKĄ jest pierwszą w Polsce organizacją, która kompleksowo 

wspiera i promuje działania kobiet w obszarach nauki, kultury i biznesu. Została 

utworzona w 2008 roku z inicjatywy Olgi Kozierowskiej. Misją Sukcesu Pisanego 

Szminką jest inspirowanie kobiet do podejmowania odważnych działań, spełniania 

marzeń, nagłaśnianie ich sukcesów w mediach oraz dostarczanie fachowej wiedzy, 

niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego. 

Zapraszamy na www.sukcespisanyszminka.pl 


