verrassend, leerrijk en fun

ONTDEK, BELEEF EN GENIET

Sta jij ondernemend in het leven? Dan zit je goed bij Markant! Wij zijn een netwerk
van vrouwen die hun vrije tijd graag actief invullen. Met een waaier aan kwalitatieve
en originele activiteiten laten we je genieten van cultuur, ontspanning en
interessante sprekers. Samen gezellige momenten beleven, doet bovendien mooie
vriendschappen ontstaan!

MARKANT, IETS VOOR JOU?
Ook in jouw buurt vind je ongetwijfeld een Markant-netwerk! Onze 300
lokale groepen kan je allemaal ontdekken op de website. Elk jaar opnieuw
zetten 3.000 vrijwilligsters zich met hart en ziel in om lokaal en regionaal een
zinderend jaarprogramma te bieden.
Inspirerende lezingen, exclusieve reizen, creatieve en culinaire workshops en
uiteraard een grote dosis cultuur zijn vaste ingrediënten.
Buitengewone ervaringen die je samen met je Markant-vriendinnen beleeft!
Na elke activiteit keer je boordevol energie terug naar huis.

www.markantvzw.be

BEST PITTIG!
Onze Best Pittig-netwerken kruiden de vrije tijd van jonge, pittige vrouwen.
Pure ‘me-time’ in het gezelschap van toffe leeftijdsgenoten.
Een bootcamp, samen naar het museum, een crea-night, een detox met
superfoods of een cursus streetphotography. Niets is te gek voor Best Pittig!
Origineel uit de hoek komen, dat is onze missie. Verrassend, leerrijk en fun!
Ondertussen zijn er een dertigtal Best Pittig-netwerken in Vlaanderen.

www.best-pittig.be

LID ZIJN VAN MARKANT
OF BEST PITTIG BIEDT JE
› toegang tot alle nationale, regionale en
lokale activiteiten aan ledentarief. In een
gezellige sfeer beleef je onvergetelijke
momenten met gelijkgestemde vrouwen.
Je leert op een ontspannen manier
nieuwe mensen kennen. Samen unieke
momenten beleven, doet bovendien
mooie vriendschappen ontstaan.
› je kan constant bijleren door deel te
nemen aan de activiteiten van Markant
en Best Pittig, maar ook aan de
inspirerende activiteiten van de Artemis
Academy. Meer info daarover in het
Artemis-luik van dit boekje.

› de verdediging van jouw belangen als
vrouw en een toegewijde inzet voor
(nog) sterkere onderneemsters en een
vrouwvriendelijke werkomgeving.
› unieke ledenvoordelen bij meer dan
850 Markante Zaken; mooie kortingen
bij musea, culturele instellingen…;
4x per jaar een papieren uitgave van
Markantmagazine en 7x per jaar het
digitale Markantmag. Meer over de
voordelen op www.markantvzw.be/
mijnvoordeel

Een lidmaatschap kost 44 euro per jaar. De vriendschappen die je erbij krijgt zijn
onbetaalbaar.

HOE LID WORDEN VAN MARKANT OF BEST PITTIG?
Ga naar www.markantvzw.be of www.best-pittig.be en klik op ‘lid worden’.

Markant engageert zich om de persoonlijke ontplooiing van
vrouwen, dichtbij en ver weg, te ondersteunen. Samen met de
ontwikkelingsorganisatie Trias steunt Markant ondernemende
vrouwen in de armere zuidelijke landen. We geven hen een duwtje in
de rug met de organisatie van activiteiten ten voordele van Trias en
met de uitreiking van de tweejaarlijkse WOMED Award Zuid.

MARKANTE ZAKEN
Markant vzw geeft een forum aan vrouwen met een eigen zaak. Dit doen we onder andere
met het concept ‘Markante Zaak’.
Een Markante Zaak is een zaak die een uniek voordeel biedt aan alle leden van Markant,
Best Pittig en Artemis. Dit op vertoon van de lidkaart. Het voordeel mag volledig zelf
bepaald worden. Het kan bijvoorbeeld een korting of extra attentie zijn.
Meer dan 850 Markante Zaken registreerden zich al!

Alle zaken en hun voordelen staan op www.markantvzw.be/markante-zaken

WAT ‘WIN’ JE ERBIJ ALS MARKANTE ZAAK?
› Een mooie visibiliteit op de websites van Markant vzw én op de lokale website van
afdelingen in jouw buurt.
› Onze leden kunnen jouw zaak zelf ontdekken en aanbevelen in hun omgeving.
› Op regelmatige basis organiseren we zowel nationaal als lokaal acties waarbij de
Markante Zaken centraal staan. We bezorgen bijvoorbeeld 10 euro-waardebonnen aan
leden waarmee ze kunnen shoppen in deelnemende zaken. De bonnen worden 100%
terugbetaald aan de zaak.
› De lokale afdeling plaatst jouw zaak en voordeel in de kijker via sociale media.
› Je maakt deel uit van een sterk en inspirerend netwerk en je kan zowel lokaal, regionaal
als nationaal interessante contacten leggen.
› Je ontvangt gratis promotiemateriaal (vitrinesticker, display) om aan te geven dat jouw
zaak een Markante Zaak is.

HELEMAAL OVERTUIGD OM MARKANTE ZAAK TE WORDEN?
Van harte welkom! De enige voorwaarde is dat je lid bent van Markant, Best Pittig
of Artemis. Je kan jouw zaak heel eenvoudig registreren via www.markantvzw.be/
markante-zaken
NOG GEEN LID?
Geen probleem! Tijdens het registratieproces kan je ook jouw lidmaatschap in orde brengen.

NOG VRAGEN?
Hendrik I-lei 296
1800 Vilvoorde
t 02 286 93 30

info@markantvzw.be
www.markantvzw.be

info@best-pittig.be
www.best-pittig.be
Best-Pittig

Heb je ook interesse in ons
netwerk voor vrouwelijke
professionals?
Draai dit boekje om voor
meer info over Artemis!

V.U.: Diane Devriendt • Hendrik I-lei 296 • 1800 Vilvoorde

markantfanpagina

✁

PROEVEN VAN MARKANT, BEST PITTIG OF ARTEMIS?
Wil jij je vriendinnen of collega’s laten kennismaken met Markant, Best Pittig of Artemis? Dat is fijn!
Bezorg hen deze proefpas en laat hen 1 activiteit naar keuze aan ledentarief beleven.

PROEFPAS

ONTDEK MARKANT, BEST PITTIG OF ARTEMIS!

Gebruik deze proefpas en beleef éénmalig een activiteit aan ledentarief! Kies een activiteit* op
www.markantvzw.be, www.best-pittig.be of www.artemisnetwerk.be, vervolledig onderstaand pasje
en geef het af bij het begin van de activiteit. Geniet ervan!

Datum, netwerk & activiteit: ................................................................................................................
Naam & adres: . . ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Bedrijf en functie (indien van toepassing): .. ...................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................................................
*Deelname met een Proefpas is niet verzekerd door Markant vzw.
Schrijf je online in als niet-lid en vink ‘ik heb een proefpas’ aan.

Ik geef Markant vzw de toestemming mij per digitale of papieren
communicatie op de hoogte te houden van de werking van de
vereniging en de lokale activiteiten. Uitschrijven uit de contactenlijst kan
via privacy@markantvzw.be. Meer info vind je op www.markantvzw.be/
privacybeleid-en-disclaimer.

Markant vzw is een netwerk met 23.000 vrouwelijke leden. 3.000 vrijwilligers en
30 medewerkers bieden elk jaar meer dan 4.000 inspirerende activiteiten aan voor vrouwen
met een actieve en ondernemende houding. Markant vzw telt 2 netwerken:
1. Het socio-cultureel netwerk Markant focust zich met 300 lokale netwerken op de culturele
vrijetijdsbesteding van vrouwen. Een 30-tal Best Pittig-netwerken kruidt de vrije tijd van
jonge, pittige dames tussen 25 en 45 jaar.
2. In het professioneel netwerk Artemis staat ‘Leren van vrouwen onder vrouwen’ centraal.
Het laat vrouwen toe hun passie voor werk te delen en ervaringen uit te wisselen. Artemis
telt 9 regionale netwerken en is er voor zelfstandigen, vrouwen in loondienst en vrouwen
met een vrij beroep.

Met diverse projecten stimuleert Markant vzw vrouwen om als zelfstandige op te starten of
hun carrière uit te bouwen.

Meer info op www.markantvzw.be, www.best-pittig.be en www.artemisnetwerk.be

