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In augustus 2014 startte Aileen Prettybusiness.nl, de eerste én enige
online platform in Nederland dat zich exclusief focust op zakelijke mode
en (functionele) werkkleding voor mannen en vrouwen. 
Drie keer per week wordt er een nieuw artikel gepubliceerd.

Daarnaast adviseert ze bedrijven, geeft ze presentaties én was in 2018
jurylid bij de Nederlandse Corporate Fashion Awards. Ook doet ze
zelfstandig onderzoek naar misstanden op het gebied van
werkkleding/dresscodes en is ze regelmatig in de media te zien.
In 2021 lanceerde ze 2 boeken: Helden in witte pakken over werkkleding
in de zorg en Op hoge hakken in de wolken over werkkleding in de
luchtvaart. In hetzelfde jaar werd ze tevens columniste voor het tijdschrift
Management Support.

Sinds 2022 is Prettybusiness.nl door de Koninklijke Bibliotheek Nederland
opgenomen als Digitaal Erfgoed.
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Het Financieele Dagblad   -   5Uur Show   -   Editie NL  -  Algemeen Dagblad   -   BNR Nieuwsradio   -   NRC Handelsblad
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Instagram post

Instagram story

Video (alle social media)
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IG Presentatie

Advies
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€90 p.u.

MOGELIJKHEDEN & PRIJZEN

Artikel (incl promotie
op sociale media)

Gastblog/column
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€550

€0.40  p.w.

Samenwerken met Aileen/Prettybusiness
betekent het bereiken van een specifieke

doelgroep met unieke informatie.
Geen standaard advertenties maar op
maat gemaakte content die het verhaal
achter het product of de dienst vertelt. 

Laagdrempelig en met passie geschreven. 

*Bovenstaande bedragen zijn vanaf-prijzen en exclusief BTW, reis- en verblijfkosten.
Wanneer er meerdere diensten worden afgenomen kan er een voordelige pakketprijs worden

gemaakt.

+31 612062746

contact@prettybusiness.nl

Broedplaats Bogota
Haarlemmerstraatweg 79
1165 MK Halfweg 

www.prettybusiness.nl

Losse link in artikel €250


