HOW 2 SPEND IT IS HET ENIGE
ONAFHANKELIJKE FINANCIEEL PLATFORM IN
NEDERLAND DAT ZICH RICHT OP VROUWEN.

Where lifestyle meets finance
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How 2 Spend It blogt over financiële onderwerpen en koppelt
dit aan lifestyle, business, carrière en relaties. Ze richt zich
daarbij op de zelfbewuste vrouw tussen de 20 en 40 jaar.
Uit onderzoek van de Boston Consulting Group blijkt dat 78%
van de vrouwen zich niet aangesproken voelt door de (van
oudsher vrij masculiene) manier waarop over financiële
onderwerpen gecommuniceerd wordt. How 2 Spend It is in dit
gat gestapt.
Geldzaken bespreekbaar maken is net even anders dan bloggen
over onderwerpen als food, fashion of beauty. Wij weten
iinmiddels als geen ander hoe je financiële onderwerpen op een
aantrekkelijke manier aan de vrouw kunt brengen.

She believed she could, so she did

VROUWEN EN FINANCIËN: EEN COMMERCIËLE KANS
Feminine marketeer Marti Barletta noemde laatst vier redenen
waarom er voor financiële instellingen nog zoveel commerciële
kansen liggen bij de doelgroep ‘vrouwen’:
1. Er is nog geen andere partij die zich zo specifiek op dit
onderwerp en deze doelgroep richt. How 2 Spend It is
onafhankelijk en verkoopt geen financiële producten.
2. Vrouwen willen graag eerlijke en betrouwbare financiële
dienstverlening: voor zichzelf en haar omgeving.
3. Vrouwen zijn vaak trouwe klanten.
4. Als vrouwen tevreden zijn, bieden ze je de beste mond-op-mondreclame.
Wij zijn dan ook trots op dat steeds meer financiële instellingen,
zoals Nationale Nederlanden en Aegon, ook deze kans willen
aangrijpen en met ons de samenwerking aangaan.
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Boek De Financiële Detox

CONTACT
Wilt u meer weten over een samenwerking
met How 2 Spend It? We vinden het leuk
om mee te denken over hoe we
gezamenlijk uw doelen kunnen behalen.

Joëlla Opraus
joella@how2spendit.nl
06 - 51 709 388

