РЕГЛАМЕНТ ПРЕМІЇ БІЗНЕС-ЛЕДІ CCIFU 2022

Даний регламент визначає порядок проведення та правила участі в Премії «Створено жінками» Премії бізнес-леді, організованої Франко-українською торгово-промисловою палатою (CCIFU).

I. МЕТА ПРЕМІЇ
Премія CCIFU «Створено жінками» має на меті винагородити жінку-підприємницю та підтримати
жіноче підприємництво в Україні. Цьогорічний конкурс покликаний відзначити підприємниць, які
розвивають свою справу в умовах пандемії, спростувати упередження щодо жінок в бізнесі,
посилити їхні можливості, а також надихнути не боятися розпочинати власну справу.

II.

УМОВИ УЧАСТІ

1. Жінка-підприємиця
2. Засновниця компанії
3. Заповнити інформацію на сайті womanccifu.com та додати наступні файли:
● Презентація кандидатки та її проекту: досвід роботи, основні досягнення, проект розвитку і
бізнес-план на 3 роки (максимум 12 сторінок у форматі ppt)
● Відео про компанію і проект (на 2-3 хвилини)
● Офіційний реєстраційний документ

III.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ

1. Оригінальність та обґрунтування проекту
2. Якість наданих документів (стратегічне мислення, бізнес-план)
3. Якість презентації (у відповідному випадку)
! До уваги: відібрані кандидати будуть запрошені на онлайн зустріч з членами журі.

IV.

ПОДАЧА ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ КАНДИДАТКИ

Заповнити анкету на сайті womanccifu.com до 30 січня 2022 року. Заявки отримані після цього
терміну не враховуватимуться журі.
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V.

КАНДИДАТКИ ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬСЯ :

●

Надати повний пакет документів вказаних вище

●

В разі потреби надати додаткову інформацію членам журі Премії

●

Дати право на публікацію фото та відео матеріалів, доданих до анкети

●

Бути присутнім на церемонії вручення премії 21 квітня 2022 року (виключно у
випадку виграшу кандидатки)

VI.

ВІДБІР ПЕРЕМОЖНИЦІ

Заявки будуть розглянуті в 2 етапи.
По закінченню реєстрації 30 січня 2022 року о 23:59, файли буде розглянуто професійним журі,
яке відбере 10 фіналісток (10 найкращих кандидаток згідно критеріїв відбору, зазначених у пункті
III). Журі залишає за собою право змінити кількість фіналістів.
Фіналістки будуть запрошені на інтерв'ю з журі в березні 2022 року. Після закінчення цього
другого етапу відбору, журі визначить кандидатку-переможницю на церемонії
нагородження,що відбудеться 21 квітня 2022 року.

VII.

ЖУРІ

Склад журі Премії бізнес-леді наступний:

Етьєн де ПОНСЕН
Почесний Президент журі
Посол Франції в Україні

Марина БАРДІНА
Депутатка Верховної Ради

Тетяна ШЕВРОЛЕ
Президентка журі
L’OCCITANE

Домінік Піоте
UNIT City

Мод ЖОЗЕФ
Директорка CCIFU

Соня ЗАБУГА
Головна редакторка ELLE

Ірина МЕРЛИЦЯ
Членкиня CCIFU

Галина ЖУКОВА
CREDIT AGRICOLE BANK

Тетяна ПОПОВА
Arena Media Expert

Грегуар ДАТЕ
MAZARS

Руслана БЕССАРАБ
PAUL

Лоран ДЮПЮШ
UKRSIBBANK
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VIII. НАГОРОДИ
По завершенню конкурсу переможниця отримає :
● Премію на гала-вечорі у присутності партнерів
● 100 000 гривень
● П’ятиденну подорож в Париж (авіа-білет та розміщення на 1 особу )
● Супровід проекту компаніями-партнерами на протязі 1 року
● Безкоштовне членство в CCIFU на протязі 1 року

IX.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

1. Пакет документів має бути поданий французькою, українською, російською або англійською
мовою.
2. Журі залишає за собою право запросити додаткову інформацію у кандидаток. Запит
інформації відбуватиметься в індивідуальних випадках.
3. Відібрані учасниці не можуть вийти з конкурсу.
4. Участь в конкурсі безкоштовна.

Контакти : Зацікавлені кандидатки можуть отримати додаткову інформацію стосовно Премії
бізнес-леді від CCIFU за наступними електронними адресами :
Мод Жозеф mjoseph@ccifu.com.ua
Наталія Дем’янчук ndemianchuk@ccifu.com.ua
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