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РЕГЛАМЕНТ ПРЕМІЇ БІЗНЕС-ЛЕДІ CCIFU 2019 

 

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 українську жінку-підприємця та 

підтримати жіноче підприємництво в Україні.  

 

II. УМОВИ УЧАСТІ 
1. Жінка 

2. Засновниця компанії 

3. Пакет документів повинен включати: 

● Заповнений реєстраційний формуляр  

● Документи, вказані у формулярі 

● Презентація компанії і проекту 

● Синтетичний бізнес-план 

4. Надати разом з пакетом документів відеоролик або анімацію від 30 секунд до 2 хвилин 

максимум, який коротко презентує компанію 

 

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 представити свій проект (30 хвилин) перед журі. 

 

IV. ПОДАЧА ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ  КАНДИДАТА  
 
Заявки надсилати на адресу, вказану у формулярі woman@ccifu.com.ua до 7 лютого 2020 року.  
Заявки отримані після цього терміну не враховуватимуться журі на конкурс цього року.   
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V. КАНДИДАТИ ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬСЯ : 
 

 
● Відповідати на питання керівника проекту Премії  до терміну, зазначеного в пакеті 

документів кандидата  
● Додати до пакету документів  всі документи та досягнення кандидата для обґрунтування 

участі 
● Надати під час подачі пакету документів анімаційну роботу  на 30 секунд, яку 

презентуватимуть під час вручення премії , виключно у випадку виграшу кандидата  
● Бути присутнім на церемонії вручення премії 18 березня 2020 року, виключно у випадку 

виграшу кандидата 
 

VI. ВІДБІР ПЕРЕМОЖНИЦІ 
 
Заявки будуть розглянуті в 2 етапи.  
 
По закінченню реєстрації  7 лютого 2020 року о 23:59, файли буде розглянуто професійним журі, яке 
відбере 5 фіналістів (5 найкращих кандидатів згідно критеріїв відбору, зазначених у пункті III). Журі 
залишає за собою право змінити кількість фіналістів.  
 
Фіналісти будуть запрошені на інтерв'ю з журі в лютому 2020 року, не пізніше ніж 11 березня 2020 
року. Після закінчення цього другого етапу відбору, журі визначить кандидата-переможницю не 
пізніше 17 березня 2020 року.  
 

VII. ЖУРІ 
 
Склад журі Премії бізнес-леді наступний: 
 
 

Етьєн де ПОНСЕН 
Почесний Президент журі 

Посол Франції в Україні 
 

Марина БАРДІНА 
Депутат Верховної Ради, Голова підкомітету  

з питань у сфері захисту прав людини  
та гендерної політики  

Тетяна ШЕВРОЛЕ 
Президент журі 

L’OCCITANE 
 

Ірина МАРКІНА 
ДАНОН 

Мод ЖОЗЕФ 
Директор CCIFU 

 

Соня ЗАБУГА 
Головний редактор ELLE 

Ірина МЕРЛИЦЯ 
Член CCIFU  

Лариса БОНДАРЄВА 
CREDIT AGRICOLE BANK 

 
Тетяна ПОПОВА 

Arena Media Expert 

 
Грегуар ДАТЕ 

MAZARS 

 
Руслана БЕССАРАБ 

PAUL 
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VIII. НАГОРОДИ 
 
По завершенню конкурсу переможець отримає : 

● Премію на гала-вечорі у присутності партнерів  
● 100 000 гривень 
● П’ятиденну подорож до Парижу (авіа-білет та розміщення на 1 особу ) та зустрічі з 

компаніями-партнерами премії в головних офісах 
● 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 кандидатів. Запит 
інформації відбуватиметься в індивідуальних випадках.  

3. Відібрані учасники не можуть вийти з конкурсу. 
4. Участь в конкурсі безкоштовна .  

 
L 

Контакти : Зацікавлені кандидати 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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