
Kraków, dn. 19 kwietnia 2020r. 

Szanowni Państwo, 

Pragnę zgłosić swoją kandydaturę do Rady Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej CCIFP 
w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Od 2016 roku pełnię funkcję dyrektor do spraw public relations i komunikacji Agencji 
Bonjour będącej członkiem Izby od 2018 roku. W swojej pracy zawodowej zajmuję się 
budowaniem i wdrażaniem strategii komunikacji dla klientów indywidualnych, firm, 
instytucji publicznych oraz marek o zasięgu międzynarodowym. Sporo uwagi poświęcam 
także promowaniu i współtworzenie projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Nieustanie rozwijam swoje kompetencje w obszarze komunikacji, w tym 
komunikacji kryzysowej oraz wykorzystania social mediów jako narzędzia budowania 
wizerunku.

Od momentu przystąpienia do CCIFP aktywnie włączyłam się we współpracę z Izbą. 
Jestem pod ogromym wrażeniem profesjonalizmu całego zespołu CCIFP, który z zapałem 
wspiera firmy członkowskie poprzez reprezentowanie ich interesów, stwarzanie możliwości 
do nawiązywania kontaktów biznesowych, realizuje bogaty program wydarzeń i konferencji 
pomagający pracodawcom i pracownikom zdobywać nowe kompetencje. Uczestnicząc w 
wielu inicjatywach Izby miałam okazję przekonać się, że członkostwo w CCIFP pozwala na 
aktywne działanie w strukturach organizacji. 

Postanowiłam zgłosić swoją kandydaturę do Rady CCIFP, ponieważ dostrzegam olbrzymi 
potencjał drzemiący w firmach stowarzyszonych oraz osobach reprezentujących te 
przedsiębiorstwa. Jednym z celów statutowych Izby jest „rozwijanie i propagowanie 
wszelkich inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi i promocji członków CCIFP”. Moje 
kompetencje zawodowe mogą skutecznie wspierać działania Izby pod kątem komunikacji i 
aktywnego promowania dokonań organizacji. W nadchodzącej kadencji chciałabym skupić 
się na inicjatywach, które będą budować wizerunek Izby na zewnątrz oraz wspierać 
ciekawe inicjatywy firm członkowskich - byśmy, wewnątrz organizacji, mogli jeszcze 
efektywniej korzystać ze swoich doświadczeń. Rozszerzenie działaności edukacyjnej, 
proaktywne reagowanie na bieżącą sytuację gospodarczo-ekonomiczną, zaangażowanie 
społeczne, wspieranie inicjatyw kulturalnych pozwolą na rozwój Izby i sprawią, że ta w 
pełni wykorzysta swój potencjał.

Od wielu lat działam społecznie na rzecz polityki równych szans, jestem m. in. członkinią 
Kongresu Kobiet, a swoją wiedzę, dotyczącą promowania równości kobiet i mężczyzn w 
życiu społeczno-politycznym zdobywałam pracując w Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia FEMM w Parlamencie Europejskim. Chętnie wykorzystam to 
doświadczenie pomagając w rozszerzaniu działań na rzecz wzmacniania aktywności 
biznesowej i przedsiębiorczości kobiet realizowanych dotychczas w formule Klubu 
Kobiecego Biznesu. Mogę wspierać inicjatywy, które zachęcą kobiety w Izbie do 
większego udziału nie tylko w wydarzeniach organizowanych przez CCIFP, ale także 
współtworzenia tych wydarzeń, by ich głos był bardziej słyszalny. Z uwagi na fakt, że 
część mojej pracy zawodowej skupiona jest na tworzeniu projektów i wspieraniu działań z 
obszaru CSR, chętnie włączę się aktywnie w pracę dla Komitetu CSR. 



W życiu zawodowym niejednokrotnie udowodniłam, że moje zaangażowanie i 
determinacja pozwalają na realizację innowacyjnych projektów. Tym potencjałem pragnę 
podzielić się pracując dla Państwa w Radzie CCIFP. 

Liczę na Państwa głosy! 


