promoties 2019

Zoetermeerse
Zakenvrouwen
Supporting women in business

Over Zoetermeerse Zakenvrouwen
Zoetermeerse Zakenvrouwen is een community voor carrièrevrouwen
regio Zoetermeer. Zoetermeerse Zakenvrouwen gelooft in ‘women
empowerment’ en wil deze carrièrevrouwen ondersteunen in hun weg
naar de top. Samen gaan we in gesprek met elkaar over relevante
onderwerpen tijdens onze ‘ronde tafel sessies’ en organiseren wij
trainingen op het gebied van marketing, branding en personal
development.

“Empowerment betekent iemand tot iets in
staat stellen en dat is precies hetgeen we
met Zoetermeerse Zakenvrouwen willen
doen.”
Vier tot zes keer per jaar organiseren wij ronde tafel sessies, aangevuld
met verschillende lunchmeetings, trainingen en workshops. Wij willen
carrièrevrouwen regio Zoetermeer in staat stellen om zichzelf nog beter
te presenteren en te positioneren op zakelijk gebied.
In deze mediakit vind je alle informatie over de mogelijkheden tot
adverteren bij Zoetermeerse Zakenvrouwen en haar platformen.
Zoetermeerse Zakenvrouwen is op zoek naar content die haar netwerk
versterkt en zal daardoor altijd zelf bepalen of adverteerders echt bij de
doelgroep passen.
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Advertentiemogelijk
heden .
"Bereik ondernemende en
ambitieuze vrouwen regio
Zoetermeer!"
Blog/Advertorial:
Blogpost op de website & een
social post op Facebook. De
blogpost schrijf je zelf & wordt
gecheckt door ons.

Kosten: € 75,00 ex. btw
Social Media:
Post op Facebook of Instagram,
die je zelf schrijft, maar waar wij je
uiteraard bij helpen om de beste
post te maken. Per social post
wordt er €5,- uitgegeven om de
post te 'boosten' (dit geldt niet
voor de Instagram story).

Facebook post: € 45,00 ex. btw
Instagram post: €45,00 ex. btw
Instagram story: €45,00 ex. btw

Samenwerkingen:
Voor overige samenwerkingen
o.b.v. commissie, mail naar
info@zoetermeersezakenvrouwen
.nl

Nieuwsbrief:
Wil jij jouw event, dienst, product
promoten in onze nieuwsbrief?
Bijvoorbeeld een advertorial die
verwijst naar jouw website? Dat
kan!

Banner: €75,00 ex. btw
Advertorial: €125,00 ex. btw
Event Promotie: €35,00 ex. btw
Tijdens bijeenkomsten:
Wil jij producten sponsoren
tijdens bijeenkomsten? Of zie jij
een andere samenwerking voor
je? Samenwerkingen tijdens
bijeenkomsten zijn te realiseren
vanaf €2,00 ex. btw per bezoeker.
Sponsoring:
Word sponsor van Zoetermeerse
Zakenvrouwen! Je betaalt een
jaarlijks bedrag van €100,00 en
hiervoor ontvang je:

Jouw logo en link op onze
website.
Vermelding op Facebook
Vermelding in onze communicatie
online en
communicatiematerialen.

*Op maat gemaakte campagnes
zijn op aanvraag.

"Supporting women
in business"
info@zoetermeersezakenvrouwen.nl

