GentleWoman to portal liderek opinii. Stanowi odpowiedź na potrzeby świadomych i
nowoczesnych kobiet, które z klasyki biorą to, co najlepsze. Tworzymy medium, dzięki
któremu możesz wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz nawiązywać znajomości w
niepowtarzalnej atmosferze.
Obszary działania
● portal internetowy co miesiąc zmieniający motyw przewodni tekstów cykl filmów w
internecie
● ukazujący się w niewielkim nakładzie, ekskluzywny magazyn GentleWoman
● aktywność w mediach społecznościowych
● telewizja internetowa
● organizacja Gal GentleWoman, podczas których przyznawane są Statuetki
GentleWoman

Misja
Budujemy świadomość GentleWoman – kobiety, która aktywnie uczestniczy w życiu
społecznym, spędza czas rozwijając się, ale także relaksując się i odpoczywając w
towarzystwie osób podobnych sobie. Chcemy, by spotkania sygnowane naszą marką
gwarantowały najwyższej jakości rozrywkę, a treści kreowane przez kobiety i dla kobiet
spełniały oczekiwania nawet najbardziej wymagających czytelniczek.
Idea
GentleWoman to odpowiedź na potrzeby świadomych i nowoczesnych kobiet, które z klasyki
biorą to, co najlepsze. Tworzymy przestrzeń, w której możesz wymieniać się wiedzą i
doświadczeniami oraz nawiązywać znajomości w niepowtarzalnej atmosferze. Obserwuj nas
i miej pewność, że nic Cię nie ominie.
Statuetki GentleWoman
Niejednokrotnie słyszy się o imponujących osiągnięciach kobiet w obszarach związanych z
biznesem, kulturą, medycyną czy animowaniem społeczności. Część z kobiet aktywnie
działających w tych dziedzinach jest doceniana za efekty swojej pracy i wpływ na zmianę
świadomości. Co jednak z resztą? Chcąc promować ich dokonania, przyznajemy Statuetki
GentleWoman, mające uhonorować kobiety najbardziej zasłużone w kategoriach Kultura i
sztuka, Biznes i innowacje oraz Działalność charytatywna. Wierzymy, że dzięki Statuetkom
GentleWoman szersze grono kobiet dowie się o wartościowych projektach i działaniach, a
także zainspiruje się nimi i rozpocznie własne inicjatywy. Chcemy ośmielać, zachęcać do
działania, wspierać i gratulować. Wszystko po to, by idea GentleWoman – kobiety spełnionej
– zataczała coraz szersze kręgi.

Kim jesteśmy?
Idea GentleWoman powstała dzięki współpracy One One Media Group i Kava Studio.
Razem tworzymy grupę full-service, a dla naszych klientów realizujemy zintegrowane
kampanie komunikacyjne: od pomysłu, przez kreację, po wdrożenie zaplanowanych
narzędzi. Wiemy, jak tworzyć niezapomniane chwile i emocje. Od 2000 roku nieprzerwanie
realizujemy wydarzenia w segmencie produktów luksusowych. To właśnie ten segment jest
interesującym nas obszarem rynku. Zorganizowaliśmy bardzo wiele eventów, jednak warto

szczególnie podkreślić, że to właśnie my odpowiedzialni jesteśmy za Jazz Art Fashion
Festival – wyjątkowe wydarzenie, będące połączeniem piękna, kunsztu i elegancji.
Gale
Gale GentleWoman to elitarne wydarzenia dedykowane wszystkim kobietom pragnącym
spędzić wieczór w kręgu znamienitych gości. Chcemy spełniać najbardziej wygórowane
oczekiwania kobiet organizując wydarzenia zaskakujące swoją elegancją. Gale
GentleWoman to wyjątkowe wieczory składające się z przyznawania Statuetek
GentleWoman, wytwornych kolacji, koncertów czy pokazów mody.

