INSPIRATIONSPRISFEST 2018
FOR 20. ÅR I TRÆK kårer KV
årets mest inspirerende kvinde
Fredag 21. september 2018 kl. 18:00
KÆRE KVINDELIG VIRKSOMHEDSEJER

PRAKTISK INFO

Vi har fornøjelsen af at invitere dig til årets inspirationsprisfest,

• Tid: Fredag 21. september kl. 18.00

som afholdes i Charlottehaven fredag den 21. september.

• Sted: Charlottehaven
Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Vinderen af Inspirationsprisen 2018 vælges af KV’s medlemmer,
og kåringen finder sted ved Inspirationsprisfesten.
Modtageren af prisen vil ud over æren modtage et kunstværk.
KV har hvert år siden 1998 uddelt “Årets Inspirationspris”.
Prisen gives til en kvinde, som opfylder følgende kriterier:
1. Kvinde, som driver virksomhed med dansk cvr-nummer
2. Forbillede for kvinderne i KV, og det som foreningen står for

• Pris: Medlemmer kr. 500,- / Gæster kr. 675,Beløbet refunderes ikke ved framelding efter
tilmeldingsfristens udløb eller udeblivelse
• Tilmelding: Senest 18. september på kv.dk
Betaling skal ske online ved tilmelding
• Gæster: Invitér gerne andre kvindelige
virksomhedsejere eller medejere med
som gæster.

3. Dynamisk
4. Nytænkende og visionær
5. Modig
6. Opfylder herudover de kriterier, som
Inspirationsprisudvalget finder prisværdige
Traditionen tro er alle de nominerede inviteret med.
Se præsentation af de nominerede kvinder på næste side.

Vi glæder os til at se jer alle
til en festlig aften.

AFTENENS PROGRAM
• Kl. 18.00 Ankomst
• 3 retters festmiddag med vin – præsentation
af Fuzzy House og de nominerede
• Kåring af årets Inspirationsvinder
• Kaffe m/sødt
• Kl. 23.00 Kom godt hjem

Pssst.... Der vil være goodiebags.

Sidste års vindere Marianne Tietge og Maiken Juul Toksvig fra Fuzzy House
kommer og uddeler prisen til dette års vinder af inspirationsprisen.

Læs mere og tilmeld dig her - eller via www.kv.dk

INSPIRATIONSPRISFEST 2018
“OG DE NOMINEREDE ER:”
Anne-Mette Olesen, driver
Borups Pakkeri, der er en
social ansvarlig virksomhed,
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Anne-Sophie Skjødt
Villumsen, stifter og ejer af
ZENZ, som både er navnet

hvor de fleste medarbejdere

på Nordens største grønne

har funktionsnedsættelser

frisørkæde og et stort

og svært ved at finde en

udvalg af svanemærkede

plads på arbejdsmarkedet.

og allergicertificerede

Borups Pakkeri er baseret

hud- og hårplejeprodukter.

på ’flittige hænder’ og

Som ung frisør mærkede

har specialiseret sig i at

hun gener fra kemikalierne

ompakke fejlpakninger efter

på egen krop, og det blev

et ønske om at undgå spild.

startskuddet til hendes
vision om en grøn revolution
i frisørbranchen.

Birgit Aaby, ejer og tidligere
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’Rengøringsdronningen’
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direktør i Combi Service

Bente Kienast, ejer af
Chic Antique, en succesfuld

startede sit rengøringsfirma

grossistvirksomhed med

af nød som arbejdsløs,

bredt sortiment af interiør,

ufaglært mor, men har

brugskunst og tekstiler,

vækstet virksomheden

der emmer af fransk

til 220 medarbejdere og

romantik. Chic Antique

millionomsætning.

arbejder efter mantraet
’vækst under ansvar’ og et
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af virksomhedens mål er
Karina Mundt Holst,

at bevare det grå guld på

ejer og kreativ direktør i

arbejdsmarkedet.

Decadent Copenhagen,
som sælger håndlavede
kvalitetslædervarer i
stilsikkert design. Kvalitet er
særligt vigtigt for Karina, hvis
motto er ”Det, vi gør godt
i dag, skal vi gøre bedre i
morgen.”

Du kan læse om dem på KV’s facebookside
www.facebook.com/KvindeligeVirksomhedsejere

Læs mere og tilmeld dig her - eller via www.kv.dk

