“Het nieuwe magazine voor
de carrièrevrouwen van Friesland”

Wie, Wat, Waar?

Carrièrevrouwen Friesland schets een portret van de
Carrièrevrouwen van Friesland.
Dit magazine laat zien dat het vrouwelijke ondernemerschap topsport is. Dit alles gecombineerd met achtergrondverhalen waarin passie en gedrevenheid het sleutelwoord
is van succes. Hierin onderscheid dit magazine zich van
andere ondernemersbladen waar alleen het bedrijf van de
ondernemer centraal staat.
Indrukwekkende portretten van bevlogen Carrièrevrouwen,
komt u in dit magazine tegen.
Hoe waardevol het is om initiatieven te nemen, kansen te
pakken en dromen waar te maken. Hoe mensen talenten
kunnen benutten. Carrièrevrouwen moeten zichtbaar
worden. Kleur tussen de blauwe pakken.
Een onderneming is een grote uitdaging en brengt ook
de nodige offers met zich mee. Continu dilemma’s en
hindernissen, bijvoorbeeld; hoe gezin en een eigen zaak
of drukke baan op managementniveau te combineren?
Herkent u ook dit in uzelf?
De Carrièrevrouwen in het magazine willen graag een
voorbeeld en inspiratiebron zijn voor alle vrouwelijke
ondernemers.
Wie is deze Carrièrevrouw en wat doet zij naast het
ondernemerschap, dit en veel meer leest u in het magazine
Carrièrevrouwen Friesland!
Verspreiding via geselecteerde gelegenheden:
• Zakelijke netwerkgroepen
• Alle gemeentehuizen in Friesland
• Bibliotheek / Schouwburgen / WTC EXPO / KVK
• Hotels / Openbare gelegenheden
• Lunch / Restaurants / Hotels
Verschijnt 2 maal per jaar (voorjaar en najaar)
Oplage: 15.000 stuks

“Wat beweegt haar in
het ondernemerschap
en haar bevlogenheid”

Thema’s

• Voorwoord door een prominente
carrièrevrouw uit Friesland
• Self Made Women
• De partner van de werkende vrouw
• Gezinsauto van het jaar 2014
Volkswagen Golf Variant
• Vrouwenauto van het jaar 2014
Mercedes S-klasse
• Hoe vergaat het de zakenvrouw
van het jaar
• Carrièrevrouw aan het roer bij een
familiebedrijf
• Lifestyle
-Mode
-Interieur
-Kunst
-Assecoires en gadgets
-Kleur en kledingadvies
-Beauty en Welness

* Redactie onder voorbehoud

Meer weten?

B.V.

Handwerkerszijde 112
9201 CP Drachten
0512 - 76 42 01
info@pers-media.com
www.pers-media.com

KvK Leeuwarden nr 58720561
IBAN NL88INGB0006119039
BTW nr NL853153097B01
BIC nr: INGBNL2A

