BPW YOUNG
Är du nyfiken och vill vara med att påverka,
utvecklas och skapa nya möjligheter
tillsammans med andra kvinnor?
Är du en ”ung” kvinna (upp till 35 år) och
söker ett nätverk där du inspirerar andra unga
kvinnor att lyfta varandra och att samarbeta
på strategiska nivåer, så är säkert detta
något för dig. Vårt nätverk bidrar till att
fler kvinnor blir framgångsrika i sina affärer
och karriärer.
BPW Young är en del av BPW:s organisation. Du
är medlem i din lokala BPW-klubb och får ta
del av det lokala och nationella programmet.
BPW erbjuder ett världsomspännande nätverk där
kvinnor utbyter idéer och kontakter. Vi
arbetar aktivt för att kvinnor ska växa och
utvecklas i sina professionella roller.
BPW är representerade i FN: s sociala och
ekonomiska råd ECOSOC i ILO, Unesco, Unicef,
Unido, Unido och WHO. Läs gärna mer under BPW
International.
Som en ung BPW:are kommer du att njuta av alla
medlemsförmåner.
Vi träffas och lyssnar till intressanta
föreläsare. Kom och inspirera och låt dig
inspireras.

10 Tips – Through BPW you
can:
1. Meet and engage with role models and
inspiring leaders.
2. Expand your network of personal and
professional contacts.
3. Get help in planning your future and how
best to carry out your plan.
4. Try out new things and develop your
skills through learning by doing.
5. Join in many events and seminars at a
local, national and international level.
6. O b t a i n t r a i n i n g a n d m e n t o r i n g i n
professional and business matters.
7. Get together with other women just like
you to meet and have fun.
8. Gain and increase your self-confidence.
9. Become more and more successful in your
chosen career or business.
10. Make a real difference to your life.
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