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Budapest, 2022. március 9. 

Digitális női vállalkozókat díjazott idén nőnapon a Vodafone 

A top10 KKV elismerésével a vállalat a digitalizáció és a nemek közti 

egyenlőség fontosságára szeretné felhívni a figyelmet  

A Vodafone hosszú ideje elkötelezett támogatója a nemek közti egyenlőségnek és a női 

egyenjogúságnak, emellett kiemelt figyelmet fordít a hazai kis-és középvállalkozások 

digitális felzárkóztatására. Ennek jegyében idén nőnapon egy újonnan alapított díjjal 

digitális női vállalkozók teljesítményét ismerte el. Az Év Női Digitális Vállalkozója díjat 10 

olyan vállalkozó kapta, akik üzleti eredményeiket a digitálizációnak köszönhetően érték 

el. A díj alapításában és a rangsor felállításában a Vodafone szakmai partnere a Portfolio 

volt. A Vodafone egy különdíjat is átadott, melyet a #nemluxustáska adományozási 

mozgalom alapítói kaptak.  

A Vodafone az elmúlt években számos vállalati programot indított az egyenlőség megteremtése 

érdekében. A női kollégákat és az egyenlőséget támogató intézkedések mellett a Vodafone a kis-

és középvállalkozások támogatását, megerősítését is fontosnak tartja. Ezért idén nőnapon a 

Portfolio-val közösen díjat alapított Az Év Top 10 Női Digitális Vállalkozója néven. A díjat 10 olyan 

női vállalkozó kapta, akik kiemelkedően innovatív, és a vállalkozásuk számára előnyös módon 
használták ki a digitalizáció adta lehetőségeket.  

A díjakat Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója és Balogh Gabriella, a 

Portfolio Csoport társtulajdonosa és igazgatósági tagja adták át a Vodafone Magyarország 

székházában megrendezett díjátadón.  

A díjazottak: 

• Dr. Árvai Anita, étteremtulajdonos, gasztroinfluencer, @veganeeta 

• Beh Mariann, kertészmérnök, @bazsalikomoskert 

• Burján Szafi, @burjan_szafi 

• Debreczeni Dóri, fitness edző, sportoló, @debreczenidora 

• Forgács Mariann, közösségi média szakértő, a Be Social social media ügynökség 

alapítója és társügyvezetője, @mankagram 

• Kovács Rami, fitnesz edző, @kovirami_fit 

• Muszula Timi, virágkötő és a Cloé Café kávézó franchise alapítója, @lauraviragtimi 

• Rácz Judit, kozmetikai vegyész, a Skinsmart.hu alapítója, @skinsmarthu 

• Szalai Dóra, cukrász, @chezdodomacaron 

• Viszkok Fruzsi, digitális tartalomfejlesztő, @vfruzsi 
 

„A Vodafone fontosnak tartja a kis-és középvállalkozások támogatását, megerősítését is, hiszen ők 

adják a gazdaság gerincét, illetve mindannyiunk érdeke, hogy egy erős, lehetőségekkel teli és 

https://www.instagram.com/veganeeta/?hl=hu
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https://www.instagram.com/chezdodomacaron/?hl=hu
https://www.instagram.com/vfruzsi/?hl=hu
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sokszínű piaci környezetet teremtsünk. A Vodafone az Év Női Digitális Vállalkozója Díjjal szeretne 

rámutatni arra, hogy milyen eredményeket érhetnek el azok a kis- és középvállalkozások, akik 

naprakészen használják a digitális eszközöket. Azt reméljük, az ő sikerükkel inspirálni tudunk 

másokat is, hiszen a most díjazott hölgyek mind prosperáló kis- és középvállalkozásokat vezetnek, 

inspirálóak, rugalmasak és agilisek, olyan vezetők, akik felismerik és kihasználják a digitalizáció 

kínálta lehetőségeket.” – mondta el a díjátadón Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország 

vezérigazgatója. 

Az eseményen a szolgáltató a Vodafone Equality Award 2022 nevű különdíját is átadta egy 

különleges kezdeményezésnek. Ezt az elismerést a Vodafone évek óta olyan személyeknek ítéli 

oda, akik kimagaslóan sokat tettek az esélyegyenlőségért. A díjat 2022-ben a #nemluxustáska 

elnevezésű kezdeményezés alapítói, Huszka Ágnes, Kovács-Pálffy Anna és Sipos-Mohai Réka 

kapták, akik egy példaértékű, virtuális adományozói közösséget hoztak létre adománygyűjtő 

kampányukkal. A #nemluxustáska mozgalom alapítói, követőik bevonásával évek óta higiéniai 

termékeket tartalmazó táskákat gyűjtenek és juttattnak el rászoruló, mélyszegénységben élő 

nőknek és lányoknak.  

 

A Vodafone kiemelten fontosnak tartotta a díjátadó kapcsán, hogy az ünneplés mellett reagáljon 

az ukrajnai helyzetre is, és segítsen a háború elől menekülő nőkön. Ezért, együttműködésben a 

#nemluxustáska mozgalommal, a díjátadó résztvevői körében egy rendkívüli adománygyűjtést 

szervezett. Az esemény vendégei, szervezői és a Vodafone munkatársai a háború elől menekülő 

nők számára létfontosságú higiéniai és tisztálkodási termékeket tartalmazó csomagokkal, ún. 

„szükségtáskákkal” érkeztek a helyszínre. Az így összegyűlt adományokat a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat segítségével a menekülteknek juttatják majd el.  

 
 

 

 

 

 

 

 

A Vodafone-ról 

Az egyik legnagyobb páneurópai és afrikai technológiai kommunikációs vállalatként a Vodafone innovációival, 

technológiájával, összekapcsolhatóságával, platformjaival, termékeivel és szolgáltatásaival átalakítja és megújítja 

társadalmunk életmódját és munkavégzését. A Vodafone 21 országban üzemeltet mobil- és vezetékes hálózatot, 

valamint további 52 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2021. december 31-én több mint 300 millió 

mobilügyféllel, több mint 28 millió vezetékes szélessávú ügyféllel és több mint 22 millió TV-ügyféllel rendelkeztünk. 

A Vodafone a világ egyik legjelentősebb szolgáltatója az IoT területén, több mint 142 millió eszközt és platformot 

kapcsol össze olyan innovációval, amely összhangban van a társadalom tisztább és biztonságosabb városokra, jobb 

közlekedésre és a fejlettebb mezőgazdaságra irányuló törekvéseivel. A Vodafone digitális vezető szerepe azt is 

megváltoztatja, hogy a kormányok hogyan biztosítják az egészségügyi és oktatási ellátást, és hogy a vállalkozások, 

különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) hogyan szolgálják ki ügyfeleiket. 

Az M-Pesa révén forradalmasítottuk a fintechet Afrikában, amely 2022-ben ünnepli 15. évfordulóját. Ez a régió egyik 

legnagyobb fintech platformja, amely több mint 51 millió ember számára biztosít hozzáférést a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz biztonságos, megfizethető és kényelmes módon. 

Célunk az összekapcsolhatóság egy jobb jövő érdekében, lehetővé téve ezáltal egy befogadó és fenntartható digitális 

társadalom kialakítását. Jelentős lépéseket teszünk a bolygónk védelme érdekében: 2040-re nettó nullára 

csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2025-re Európában és az egész világon villamos energiánk 

100%-át megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át 

újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. A Vodafone proaktívan dolgozik azon, hogy a vidéki 

közösségek, a diákok és a munkakeresők számára bővítse az összeköttetéshez való hozzáférést. A Vodafone 

Alapítvány több mint 30 éve támogatja az európai és afrikai közösségeket az egészségügy, az oktatás és az 

esélyegyenlőség területén. 

További információk: 

   

sajto@vodafone.com   

mailto:sajto@vodafone.com
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Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és szülői szabadságra vonatkozó irányelveink révén és a nők 

szerepének erősítésével, valamint a nők, lányok és a társadalom egészének az oktatáshoz és a digitális készségekhez 

való hozzáférésének javításával. Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, 

fogyatékosságtól, kortól, szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és 

vallástól függetlenül. 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn 

oldalunkat itt.  

  

http://www.vodafone.com/
https://www.linkedin.com/company/vodafone/

