
Vzdělávací zóna na téma investování určená primárně pro ženy

FINdependence zone je součástí konference Equal Pay Day 2023

Program FINdependence zone bude probíhat jako paralelní akce, na kterou budou mít
přístup všichni návštěvníci Equal Pay Day

Co je FINdependence zone

Naším záměrem je poskytnout ženám:
informace o různých druzích investic

možnost sdílet své zkušenosti s investováním

možnost zeptat se jiných žen na cokoli, co je ohledně investování zajímá

Cílová skupina FINdependence zone
Konference Equal Pay Day se účastní, ať už jako návštěvnice nebo jako mentorky či
vystupující, ženy, které mají převážně vysokoškolské vzdělání, jsou ve věku 29 až
55 let, jsou aktivní v kariéře a pracují na manažerských pozicích nebo mají vlastní
byznys. 

Pořádá Business & Professional Women CR z.s. 
v rámci konference Equal Pay Day 2023

Pro hodně žen investování není komfortní téma a na běžné akce a konference o
investování ženy nerady chodí. 
Z průzkumů však vyplývá, že ženy rozhodují o rodinných financích, investování je
zajímá a investovat chtějí. 

Jak investovat v roce 2023Tématem FINdependce zone je:

V sobotu 1. dubna 2023 od 9 hodin, Clarion Congress Hotel PragueKdy a kde?

Staňte se PARTNEREM 



již investují a zajímají se o další druhy investic a trendy v investování

ještě neinvestují, ale chtějí začít a hledají informace a rady

investování je zajímá a mají chuť se o něm bavit

FINdependence zone cílí na ženy, které: 

500 - 800

11 000 Na tolik lidí je cílená propagace na sociálních sítích

Více informací najdete na www.equalpayday.cz/findependence2023

Kontaktujte Ing. Lenku Šťastnou na lenka.stastna@bpwcr.cz, rádi s vámi probereme možnosti
partnerství osobně. Těšíme se na spolupráci ! 

Prezentace a podpora vaší značky zajímavé cílové skupině

Co vám partnerství přinese?

Možnost aktivně se účastnit programu FINdependence zone, ať už jako návštěvník či v pozici
mentorky či účastníka panelové diskuze (dle zvoleného typu partnerství)

Volné vstupenky pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně či partnery, které můžete využít jako
benefit

Networking a propojení B2B kontaktů (ve VIP zóně, VIP setkání pro mentorky a partnery, dle
zvoleného typu partnerství)

Tolik žen denně v průměru navštíví Equal Pay Day

Na tolik lidí probíhá cílená emailová propagace, 
jedná se dlouhodobé kontakty BPWCR23 000

O jak velkou skupinu se jedná?

Veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR z.s. (BPWCR) realizuje celoročně
od roku 2010 vzdělávací projekty, které medializují téma rovného postavení žen ve společnosti a
představují veřejnosti ženy-expertky, jako stále chybějící ženské vzory. BPWCR je součástí BPW
International, která působí ve více než 100 zemích světa a která má od roku 1947 poradní status v
OSN a od roku 1977 i v Evropské Unii.

O nás


