
Profil Membres Femma  

Audience:

• newsletter 22.000 abonnés 

                                  openingsrate: 45,6%

• website 30.390 visiteurs uniques / mois

Parution:

• newsletter chaque mardi 

 (sauf pendant les vacances) 

• note publiée date à choisir  

Langue NL

Femma - Blog & Newsletter

CONTENTBLOC

NOTE PUBLIÉE

Is deze nieuwsbrief onleesbaar? Bekijk de online versie.

Nieuws uit de Femmablog 14 februari 2017

Valentijn
Weer zo'n avond waarop iets 'moet'!  Of niet?
Hoe maak jij er een bijzondere Valentijn van?
Omdat liefde zich niet laten plannen, zeker niet door de
commercie, komen wij met een tegenvoorstel:

simpele gerechten die snel gemaakt zijn en je makkelijk met de hand vanuit de zetel
opeet. Uiteraard samen met je lief of iemand anders die je dierbaar is.

En terwijl je dan gezellig samen zit, is het een leuk moment om eens te testen hoe
goed jullie elkaar kennen. We geven jullie een vragenlijst. Vul ze in zonder hulp van
de ander. Daarna mogen jullie elkaars lijst corrigeren.

Maak er een fijne dag van!

Brei je mee van Brussel tot Peru?
Wil je graag ons project steunen naar aanleiding van
Internationale Vrouwendag op 8 maart en genieten van
een zelfgemaakte superwarme sjaal?

Bestel vandaag nog je pakket mét 10% korting in onze webshop, de tienermoeders
uit Peru danken je van harte voor dit mooie gebaar.

Kool in de winter kost geen geld
De provinciale werkgroep zingeving Vlaams-Brabant
organiseert op donderdag 30 maart in Asse een zinvolle
avond rond duurzaamheid. Even stilstaan: 'Wat doen we al
en wat doen we goed?' en 'Wie of wat inspireert ons?'.
Lees meer

Een tweedehands koopjesmarkt. Femmagroepen
hebben er ervaring in!
Benieuwd of een Femmagroep in je buurt een
tweedehandsbeurs organiseert?

Neem dan snel een kijkje op de website.  Bij Femma Opwijk en Femma
Wommelgem Centrum kun je al dit weekend terecht.  In maart plannen Femma
Deurne Frelus en Femma Schelle Petrus en Paulus hun beurs. Vul je ons lijstje
aan?

Meer op Femma.be
Ben je net als Femma Essen gastvrij? Toon het! En dien je initiatief in bij de
campagne Gastvrije Gemeente om kans te maken op een award en 1000 euro.
Laat je inspireren door het filmpje van Femma Essen.

Al 60 jaar zorgen die sterke vrouwen in Linden voor Femma! En dat werd gevierd
met een brunch en een gelegenheidstoespraak door Prof. Katlijn Malfliet, Vicerector
Diversiteitsbeleid KU-Leuven en een slottoespraak door Marleen Deputter van het
huidig bestuur van de Femmagroep. We delen graag deze 5 inzichten voor
vrouwen.

‘Selder is goed voor de potentie’, ‘urine verzacht een kwallenbeet’ en ‘de meeste
warmte van je lichaam gaat verloren via je hoofd’, waar of niet waar?  Over
gezondheid doen verschillende volkswijsheden de ronde en het is soms moeilijk om
het kaf van het koren te scheiden.  Kun jij beoordelen wat waar is en wat niet? Zo
blijf je kritisch en gezond.

Vakantievoordeel bij Landal GreenParks!
Samen spelen op het strand, heerlijk wandelen of fietsen in de natuur en meedoen
met de activiteiten op het bungalowpark. Bij Landal GreenParks beleeft het hele
gezin een ideale vakantie. U heeft de keuze uit ruim 80 bungalowparken in 8
verschillende landen. Boek nu uw vakantie en ontvang tot €50,- Femma vakantie
voordeel! Kijk voor meer informatie, voorwaarden en deelnemende parken op
www.landal.be/fem22l.

 Is de schotel ook wat schraal
 is de brand wat bijster krap
 Zijn de kleertjes ook wat oud



Femma - Blog & Newsletter

Format Placement Infos techniques Tarif package
(HTVA)

Contentbloc
En dessous de la newsletter, lié avec la note 

publiée sur www.femma.be

Titre: max. 50 caractères

Texte max. 300  caractères

Image: en jpeg - 600px L x150px H 

€ 995 / newsletter

Note publiée
Sur le site web > sur le blog et un teaser sur la 

page d’accueil pendant une journée

Titre + texte: entre 750 et 1.000 caractères

Image: en jpeg - 750px L x 450px H

TARIFS 2019 

CONTACT

Account Manager - com@publicarto.be 
053/82 60 80

Délai réservations:  
7 jours avant la date de parution

Délai matériel:  
7 jours avant la date de parution

Livraison du matériel : online@publicarto.be

www.publicarto.be


