Egyedüli közép-európaiként a Whitereport alapítója
a londoni PriceWaterhouseCoopers első női
növekedési programjában
Izgalmas nyara volt a Whitereport alapítójának, Incze Kingának: brit leányvállalatuk
egyike
lett
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nyolc
brit
b2b
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a
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PriceWaterhouseCoopers Scale | Female Founders programjába választottak. A
„gyorsítóprogramban” potenciális ügyfelekkel és befektetőkkel hozza össze a PwC a
kiválasztott női innovátorokat, akik már bizonyítottak az üzleti szolgáltatások terén és
növekedési pályán vannak.
A PwC programjába olyan brit cégek pályázhattak, amelyek alapítója vagy
társalapítója nő, innovatív szolgáltatásukkal már növekedési szakaszban vannak, és
business-to-business, azaz vállalkozásoknak szóló szolgáltatást nyújtanak.
A PwC számos scale-up programot folytat, a női alapítású b2b cégek támogatása
azonban idén indult először a PwC London, valamint a Blooming Founders londoni
női vállalkozók közösségének együttműködésében. Azért is indították ezt a
programot, mert egy nemzetközi felmérés szerint a beszerzések 1%-a kerül csupán
nők tulajdonában levő vállalkozásokba, amely arányon változtatni szeretnének –
ebben a PwC kapcsolatrendszere egyértelmű segítség az üzleti sikereket már elért,
de innovatív vállalkozukkal tovább növekedni vágyó ambiciózus női vállalkozók
számára.
A Whitereport brit cége, a Whitereport Global Limited számára különösen értékes a
részvétel: „Elképesztő érzés a londoni PwC kiválasztottjai közé bekerülve hirtelen
esélyt kapni, hogy ott legyünk a fősodorban. Ráadásul az 1100+ brit médiavállalat
adatait tartalmazó adatbázisunkra építve épp most indultunk az új, cross-médiapiaci
KPI-okkal és publikus elemzésekkel a brit weboldalon (whitereport.co.uk/), ezért a
legjobb időben jött a program, hogy egyre több médiapiaci döntéshozó ismerje
meg a Whitereportot Londonban is” – mondta Incze Kinga, a Whitereport alapítója.
Sheridan Ash, a londoni PWC Women in Tech vezetője, illetve a The Tech She Can
Charter alapítója hangsúlyozta a program megnyitóján: “Az innováció
kapcsolatokról szól, együttműködésre törekvésről, amely akkor gyarapszik, ha a
legkülönfélébb kis és nagy szervezetek, képességek, emberek összekapcsolódnak.
Erről szól ez a program is, hogy kapcsolatokkal segítsük a női vállalkozókat és
vállalkozásaikat és a nemek közti egyenlőséget növeljük.”
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További információ:
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Nemzetközi tanulmány: https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UN_WOMEN

•

PwC-közlemények:

•

o

https://www.pwc.co.uk/press-room/press-releases/PwC-and-Blooming-Foundersannounce-programme-to-support-scale-up-businesses-led-bywomen.html?mc_cid=8fb708b8ab&mc_eid=e62575cabd

o

https://www.pwc.co.uk/press-room/press-releases/PwC-and-Blooming-Founderslaunch-Female-Founders-scale-up-programme.html
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