Vrouwen van Nu magazine
INTERESSES
De lezer houdt van actief bezig zijn, zoals tuinieren en
bewegen. Kunst, cultuur, leefbaarheid platteland, reizen,
lezen, veiligheid en milieu, werken, gezondheid en
creativiteit hebben haar interesse en zij kiest bewust
voor kwaliteit in haar (gezins)leven. Inspiratie haalt zij
uit haar vrouwenmagazine en haar clubactiviteiten.
Leden van Vrouwen van Nu genieten 4 keer per jaar het
Vrouwen van Nu Magazine. Vrouwen van Nu heeft als
missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving
te versterken. De vereniging heeft geen politieke of
religieuze kleur.

DE LEZERS ZIJN

ONDERWERPEN

• Maatschappelijk betrokken, kritisch en
sociaal bewogen
• Gericht op het delen van kennis
• Merendeels boven de 45 jaar, met ruim 50
procent actieve vijftigplussers
• Verdeeld over heel Nederland

• Genderdiversiteit
• Lifestyle
• Kunt en cultuur
• Boekbesprekingen
• Interviews
• Maatschappij
• Vrijetijdsbesteding
• Spiritualiteit
• Gezin en samenleven
• Creativiteit
• Natuur en tuinen

Het magazine geeft antwoord op vragen als:
Informatie voor vrouwen over interessante
onderwerpen. Met als doel om kennis, ervaringen
te delen. Het magazine biedt leden ledenvoordeel
op artikelen, workshops en activiteiten.
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AANLEVERSPECIFICATIES

Drukprocedé: rotatie-offset
Materiaal: certiﬁed PDF-ﬁle, resolutie minimaal 300dpi. Voor
het aanleveren van advertentiemateriaal hebben wij een
aanleverportal beschikbaar. Na het reserveren van uw
advertentieruimte ontvangt u via dit adportal een mail met een
link waarmee u uw advertentie kun uploaden en controleren.

BIJLAGEN

Meehechten en bijsluiten van losse
uitingen of plakken van antwoordkaarten is mogelijk. Tarieven en
beschikbare mogelijkheden zijn op
aanvraag verkrijgtbaar

TOESLAGEN
Speciale plaats: 20%

VOOR INFORMATIE
SGNM
Meander 651
6825 ME Arnhem
Marsha Martens
Mobiel: 06 - 25 22 63 52
E-mail: marsha@sgnm.nl

