Izjava za medije

Izabrane dobitnice nagrade Utjecajne hrvatske žene,
Croatian Women of Influence Award
Najbolje među nominiranima su žene hrvatskoga podrijetla iz Australije, Kanade, Hrvatske,
Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Ujedinjenog Kraljevstva

Toronto, Ontario i Zagreb, Hrvatska, 13. sječnja 2016.
Mreža hrvatskih žena, The Croatian Women’s Network sa zadovoljstvom objavljuje dvadeset
dobitnica prestižne nagrade Utjecajne hrvatske žene, Croatian Women of Influence Award.
Dodjela nagrada održat će se na Međunarodni dan žena, 8. ožujka u Zagrebu, Hrvatskoj.
„Veliki je izazov bio odabrati finalistice za ovu nagradu. Pred nama nije bio nimalo lagan
zadatak. Sve su kandidatkinje iznimno talentirane i imaju aktivnu ulogu u akademskoj
zajednici, oružanim snagama, znanosti i tehnologiji, umjetnosti i kulturi, humanitarnom radu i
poduzetništvu“, rekla je Antonija Mršić, načelnica Sektora za međunarodnu suradnju i
poticanje inovacija u Ministarstvu poduzetništva i obrta, jedna od članova ocjenivačkog suda.
„Velika mi je čast kao ženi hrvatskoga podrijetla slaviti postignuća ovih inspirativnih žena.“
Nagrada Utjecajne hrvatske žene utemeljena je kako bi ukazala na angažiranost,
inovativnost, vodstvo i utjecaj žena hrvatskoga podrijetla u društvu.
Nominirano je gotovo četrdeset žena iz Hrvatske i hrvatskih zajednica u Australiji, Južnoj
Americi, Kanadi, Njemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenim Arapskim
Emiratima i Ujedinjenom Kraljevstvu.
Uz spomenuto priznanje, dodjeljuje se i nagrada Buduće liderice, Future Leaders Award
djevojkama u dobi od 16-20 godina. Dobitnice su iz Hrvatske i Kanade.
Pobjednicama će se dodijeliti novčana nagrada i pružiti jedinstvena prilika za suradnju s
iskusnim mentorom koji može pridonijeti razvoju njihovih projekata.
Nakon cjelodnevne konferencije „Napredak žena. Napredak ekonomije. Ostvari potencijal.“
održat će se dodjela nagrada na svečanoj večeri prigodom obilježavanja Međunarodnog
dana žena, 8. ožujka 2016. u Hotelu Sheraton u Zagrebu.
Svečani domjenak održat će se 7. ožujka 2016. u povijesnoj palači Dverce pod
pokroviteljstvom gradonačlnika grada Zagreba.
Nominacije za nagradu Utjecajne hrvatske žene zaključene su 21. listopada 2015. godine.
Finalistice je izabrao stručni sud čiji su članovi ugledni stručnjaci iz raznih područja i struka.
Listu finalististica pogledajte ovdje www.CroatianWomensNetwork.org/Finalists.

Mreža hrvatskih žena (www.CroatianWomensNetwork.org) je platforma koja pomaže
napredovanju i osnaživanju žena. Mreža hrvatskih žena i nagrada Utjecajne hrvatske žene
prepoznaje i povezuje ugledne žene hrvatskoga podrijetla diljem svijeta kako bi njihova
postignuća i uspjesi nadahnuli mlađe generacije i pomogli im u ostvarenju njihovog
potencijala.
###

Odnosi s medijima:
Ivana Perkovac
za Profile Communications Corp.
MediaRH@ProfileComs.com
0921660630

Caroline Spivak
Profile Communications Corp.
Caroline@ProfileComs.com
1.416.371.9740

2

