Česká manažerská asociace
vizionář moderního managementu
pro digitalizovaný svět

Posláním jediné organizace svého druhu v České republice je podpora odbornosti
a kompetencí manažerů. Poskytuje informace o nových trendech v managementu, popularizuje
a propaguje manažerské osobnosti, přispívá k etice podnikání.

Kdo jsme a co chceme
Organizace s tradicí zaměřená na budoucnost
Prezident ČMA Pavel Kafka:
„Žijeme v éře hlubokých proměn, kdy technologie mají takřka božské vlastnosti, ale člověk se tolik nemění. Roste význam strategického managementu i jeho náročnosti, stále důrazněji
život vyžaduje při řízení podniků i celé společnosti interdisciplinární přístup a multioborový pohled. Tyto trendy dokážeme sledovat a dávat špičkám managementu podněty a inspiraci“.
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Sdružujeme manažery, kteří zodpovědně přistupují ke své společenské roli lídra.
Propojujeme tradici a moderní management, zkušené manažery i začínající.
Sledujeme a upozorňujeme na moderní trendy v managementu.
Vyhledáváme a propagujeme vzory manažerské elity české společnosti, a to i prostřednictvím soutěže Manažer roku.
Hájíme zájmy manažerů vůči politikům.
Pomáháme zvyšovat prestiž manažerské profese.
Přispíváme k posilování etiky podnikání.

Kolik máme členů
kolektivních

120, individuálních 250, čestných členů 17

Co pro vás děláme
Propojujeme manažery, významné osobnosti, politiky
v 5 klubech regionálního zaměření pořádáme ročně 45 akcí,
kterých se účastní na 1500 manažerů a 150 VIP hostů

v 9 klubech odborného zaměření pořádáme ročně 65 akcí,
kterých se účastní na 1600 manažerů a 180 VIP hostů
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Pražský manažerský klub ČMA
ČMA Regionální klub Severovýchodní Čechy
ČMA Regionální klub Severozápadní Čechy
ČMA Regionální klub Střední Čechy

•

ČMA Regionální klub Morava

•
•
•
•
•
•
•
•

Klub manažerek ČMA
Klub mladých manažerů ČMA
Klub pedagogického manažera ČMA
Manažerský S-klub ČMA
Klub veřejné správy ČMA
Klub předškolního vzdělávání
Klub vzdělávání manažerů
Prognostický klub ČMA

•

Expat Club

Lobujeme
Na národní úrovni:

jako součást zaměstnavatelských a podnikatelských seskupení – Svaz průmyslu a dopravy ČR
spoluzakládali jsme Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj (www.cbcsd.cz)

Na mezinárodní úrovni: jako člen Evropské manažerské konfederace v Bruselu (www.cec-managers.org)

Vzděláváme
Ročně pořádáme 50 vzdělávacích akcí a odborných setkání, kterých se účastní na 1800 manažerů

Organizujeme

Podporujeme
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Konference, semináře, workshopy
Koncerty, kulturní akce
Víkendové relaxační akce
Turnaje v golfu a tenisu
Zahraniční akce
Exkurze ve výrobních firmách v ČR

Mentoring pro mladé podnikatele a start-upy
Televizní seriál - Česko a klimatická změna - hrozba nebo příležitost?
Projekt Hledání vyjimečnosti dětských lídrů
Projekt Mateřské technické školky
Charitativní projekt - Srdcerváči pro handikepované pracovníky
Prázdninový kemp pro děti z dětských domovů

Zajišťujeme soutěž Manažer roku
ČMA – jako jeden ze tří vyhlašovatelů soutěže zajišťujeme organizaci (www.manazeroku.cz)
Organizujeme akce Klub manažerů roku - exkurze u vítězů soutěže, setkání s hejtmany, atd.

Propagujeme ČMA i své členy na webu, měsíčním Newsletteru, Facebooku a LinkedIn
Počet citací v médiích ročně – 800
Počet návštěv na webu www.cma.cz –

90 tisíc ročně

Počet návštěv na facebooku a LinkedIn - 1000
Počet příjemců newsletteru ČMA - 1000
Počet tiskových zpráv – 15

Využijte členství ČMA
•

Stanete se součástí prestižní rodiny manažerů

•

Můžete ovlivňovat politiku asociace, volit, být volen/jmenován do orgánů/týmů

•

Zapojíte se do Rady expertů ČMA

•

Obdržíte pomoc při řešení profesních potřeb

•

Získáte užitečné kontakty s českými i zahraničními manažery, osobnostmi politiky,
vědy a výkumu, kultury

•

Získáte potřebné informace

•

Získáte možnost propagace manažerských osobností a aktivit společnosti

•

Obdržíte přímý přístup k informacím o udržiteleném rozvoji a požadavkům na firmy a manažery

•

Stanete se majitelem Sphere Card s možností čerpat 30 % slevy v síti partnerů

Česká manažerská asociace
Chcete být našimi členy?
Využijte formuláře na webové stránce www.cma.cz
nebo kontaktujte přímo pracovníky naší centrály:
Česká manažerská asociace
Václavské náměstí 21
113 60 Praha 1
e-mail: cma@cma.cz
tel: + 420 224 109 301
Kontaktní osoba pro informace o členství:
Markéta Nepomucká, asistentka výkonného ředitele ČMA

