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‘Love Exchange’ van ING
03-08-2015 - marketing
ING was het afgelopen weekend voor de tiende keer aanwezig tijdens de Amsterdam Gay Pride. In Amsterdam waarom de speciaal voor de Gay
Pride ontworpen PINKautomaten aanwezig op het Rokin, de Reguliersbreestraat en het Leidseplein.
Verder was de bank vertegenwoordigd met een boot tijdens de Canal Parade en steunde ING het initiatief Love Exchange, een vijfdaags
evenement waarin liefde en gelijkheid centraal staat.
Kirsten Otten, Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ING Nederland: 'ING vindt het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om te
kunnen zijn wie ze willen zijn. En wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers de diversiteit van onze klanten weerspiegelen.'
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nieuwsbrief fonkonline
De online nieuwsbrief van Fonk Magazine brengt dagelijks het belangrijkste nieuws op het gebied van reclame, marketing en media. Wil je
dagelijks gratis het nieuws als eerste in je mailbox ontvangen? Meld je dan nù aan!
Aanmelden

jobs van de dag
De nieuwste banen, nu op FonkJobs
fonk zoekt (freelance) webredacteuren (Muiden)
Projectmanager Regie & Traffic (Amsterdam)
CONSULTANT / ONLINE CAMPAGNEMANAGER (Amsterdam)
Redactie stagiair(e) (Amsterdam)
Digital Consultant (Amsterdam)
Meer banen? Kijk op FonkJobs.nl
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