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Kanaal Z laat topvrouwen aan het woord
Vanaf vrijdag 18 september laat Kanaal Z elke week een zakenvrouw aan het woord, in de
nieuwe “Z-Vrouwelijk Ondernemerschap” reeks. Een wekelijks inspirerend interview met
een toonaangevende vrouwelijke ondernemer over het ondernemerschap zelf, de
mogelijkheden, de ideeën, de uitwerking, de lusten en lasten, de do’s en don’ts, de balans
werk-privé en het uitbouwen van netwerken.
Negen afleveringen lang een focus op inspireren, delen en leren. Leren van vrouwen onder
vrouwen. Zichzelf ontplooien, inspiratie zoeken én vinden en samen zorgen voor de
toekomst, dat is het motto. Een duwtje in de rug bij het uitbouwen van je carrière of bij het
starten als zelfstandige onderneemster of als ondernemende vrouw tout court.
In korte sessies van een drietal minuten lichten vrouwen uit alle mogelijk hoeken van het
ondernemerschap hun mening, visie en ervaringen toe, voorafgegaan door tips van een
expert.
Deze nieuwe reeks komt tot stand in samenwerking met Artemis, het netwerk van
vrouwelijke professionals van Markant vzw, een organisatie waar meer dan 25.000 actieve
en ondernemende vrouwen lid van zijn. Artemis is initiatiefnemer van de jaarlijkse WOMED
Award en partner van de Vlaamse Overheid op vlak van ondernemerschap.
Verder stapt ook TRUNCUS als vermogensadviseur in als partner en expert van deze
nieuwe reeks. TRUNCUS begeleidt ruim 15 jaar ondernemers in de opbouw, groei en
overdracht van hun privé vermogen. De band tussen het ondernemerschap, familiale
waarden en privé patrimonium wordt in het bijzonder belicht.

Z-Vrouwelijk Ondernemerschap, vanaf 18 september elke vrijdag op Kanaal Z.
Het programma kan ook online worden bekeken via www.kanaalz.be
__________________________________________________________________________
Kanaal Z en Canal Z, brengen als enige business zenders in Vlaanderen, Wallonië en
Brussel het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en
geld.
Kanaal Z en Canal Z bereiken dagelijks tot 579.000 kijkers en op weekbasis tot 2.150.000
kijkers (bron CIM TV/Transfer/Arianna), en zijn hiermee samen de grootste digitale zenders
van het land.
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