
Aan alle inspirerende vrouwen,
Na de geslaagde edities van de VIAGE BUSINESS WOMAN AFTERWORK, 
hebben we het genoegen om 2 nieuwe afspraken vast te leggen voor het 
najaar. 

We verwelkomen opnieuw niemand minder dan JUMP en haar oprichter 
Isabella Lenarduzzi, voor 2 inspirerende lezingen. 

Vandaag de dag combineren vrouwen werk, gezin, vrije tijd …. En bovendien 
hebben ze vaak ook verschillende petten op wat hun nog uitzonderlijk 
maakt.

VIAGE organiseert daarom 2 (vrouwen) avonden waar ontspanning & 
netwerken op de agenda staat. 

Donderdag 18
oktober 2018

« Doit-on encore être féministe 
ou est-il temps de passer à autre chose ? »

« Les nouveaux défis des couples 
face aux doubles carrières »

Donderdag 22 
november 2018

Noteer volgende afspraken 
(met de vriendinnen) …
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Vanaf 18u Onthaal « beauty corner » om ontspannen te starten

Vanaf 19u30 Lezing Isabella Lenarduzzi

Vanaf 20u45 Networking 

Einde 22u
(Restaurant Viage is open van 18u tot 03u) 

Heel het VIAGE & JUMP team kijken er naar uit om jullie te verwelkomen. 
We bieden onderstaande formules aan :

1) Inschrijving klassieke formule 10 € houdt in:
• Lidkaart VIAGE
• Deelname lezing gegeven door Isabella Lenarduzzi
• Deelname aan de verschillende activiteiten (make-up, spelinitiatie, 

networking ….)
• 1 Welkomcocktail
• € 5 speeljetons

2) Inschrijving klassieke formule met een maaltijd voor € 20 houdt in:
• Idem als bovenstaande formule
•  Extra : gerecht à la carte in het Restaurant van Viage vóór of na de lezing 

 (bekijk hier het menu)

3) Inschrijven voor beide avonden in één keer
• Idem als/(identiek aan) de andere formules + een GOODIE BAG erbovenop  

INSCHRIJVING ONLINE
https://www.ticketshark.be/store/viage/event/9420275290

@VIAGE
Anspachlaan 30 te 1000 Brussel (ingang via het casino)

Nabijgelegen parkings
Schildknaap, Munt, De Brouckère

Metro De Brouckère
Geldige identiteitskaart en +21 jaar verplicht

Op het programma


