Greetje Demuelenaere
t: 0478 21 42 15 - Torhoutsesteenweg 409, 8210 Zedelgem
Geboortedatum
Echtgenoot
Kinderen		
Hobby		
Persoonlijkheid

Brugge 28/10/1971 (Belg)
Wouter Casteleyn
Emma (°2002) & Matteo (°2003)
Fietsen, skiën, meditatie, pilates, tuinieren
MBTI - INTJ / Insights - bemiddelaar / Belbin - co-ordinator

ervaring

mandaten

15/10/2004 - …

•
•
•
•
•
•

comma, brand strategists

Oprichter, bestuurder & strateeg
Torhoutsesteenweg 411, 8210 Zedelgem www.brandstrategists.be - 16 teamleden
Comma tackles strategic business cases and delivers a full branding
and transformation rollout. Our highly qualified team of entrepreneurial
experts makes your brand invincible. Working together in our inspiring
hub enables your brand to excel. Comma is more than a partner, it’s a
part of your company.
•
•
•
•
•
•

2021		Lid van de onderzoeksproject Augmented Customer
		Involvement van Thomas More, alles rond AI en VR
		in klantbeleving
2020		Oprichter van Fastbranding, platform for
ready-made unique brands
2020		Oprichter van Mindtrix, ease of mind focus
2019 		Oprichter van Tiyi, fair tea straight from the tea
		plantation in Malawi
2011		Lid van Tribe Global, internationaal Boutique 		
		network of agencies.
2006		1ste nummer van Imag, het verzekerings- en
		financieel magazine, tweemaandelijks + vooraf
		marktonderzoek. Gestart vanuit consultancy in de
		financiële sector, uitgegroeid tot een strategische
		partner voor bedrijven en organisaties in evolutie

1/7/2020 - ...

BEBOB - BROUWERIJ KOEKOEK

•
•
•
•
•
•
•

2022		Raad van advies Autoparts Herman
2021		Raad van advies Multi Bazar
2021		Ambassador & auditor X Kwadraat network organisation
2021		Raad van advies Raida
2021		Wegkapitein VOKA Vélo
2020		Bestuurder Tribe Global, independent international
		agency network of 3300 members & 30 countries
2019		Vrijwilliger bij Exchange vzw, Belgische economische 		
		ontwikkelingshulp
2018		Bestuurder BELVOSUR, vereniging voor kansarme
		
kinderen in Suriname
2016		Bestuurder van BAM (Belgian Association of Marketing)
2015		
Lid van de Toekomstmakers,
		
gesloten Brugs innovatienetwerk
2014		Bestuurder VOKA West-Vlaanderen,
		lid van de lokale raad
2013		Begeleider Bryo - Voka
2007		
Oprichter en bestuurder van de Fietsvedetjes,
		
één van de eerste dameswielerploegen met 40
		
enthousiaste gepassioneerde dames.

awards
•
•
•
•

2021		Gendergelijkwaardig ondernemen voor X2 kwadraat
		Auditeur & ambassadeur
2015-14-13		Charter duurzaam ondernemen
2011 		Nr. 2 Womed Awards. Meeste publiekstemmen.
2010		KMO-laureaat: meest klantgerichte kmo-ondernemer
2008		Laureaat van de creatieve ondernemer

Bestuurder
Beer Financial Officer

opleiding

A start-up beercompany with a bronze award in
the World Beer Festival & silver award on Brussels Beer project.
Drink different - 5 beers: Bar Belge, Bar Bo, Bar Blanche, Bar Brutal,
Bar Bippa

2016 – tot heden

01/09/2018 - …

2013 – 2015

Human strategists - Improve happiness & let talent grow

KMO-excellence

Peace For Talent

Torhoutsesteenweg 407, 8210 Zedelgem - www.peacefortalent.be
Peace for Talent inspires organisations to put people first. We embark
on a journey together with leaders and team members. Our destination
is development, wellbeingand growth at both personal and
organisational levels.
31/01/2001 – 15/10/2004

Graphic Group, Oostkamp

Rechterhand CEO & marketing manager
•
•
•

Strategie uitzetten voor het bedrijf en de BU’s.
Van 15 tot 50 medewerkers helpen groeien.
Account voor Telenet, Nokia & HP.

18/10/1999 – 31/01/2001

dkv International, Brussel

Lid directiecomité, Marketing manager
08/08/1994 – 18/10/1999

Allianz (Royal Life), Brussel

Marketing communication manager

Vlerick Business School

jaarlijks Beyond excellence traject

Vlerick Business School

Bachelor

Grafische vormgeving
Postgraduaat

Direct Marketing
Communicatiemanagement
HIBO, Gent, onderscheiding

Eindwerk: « Tab, the original Levi’s magazine » Onderzoek naar de bekendheid
en de reclamewerving van Tab magazine in Nederlandstalig België.

talenkennis
Nederlands
Frans
Engels
Duits

