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The Men’s Company
For women only…

Promo

Het leven is geen film en de mannen

van The Men’s Company zijn professi-

oneel genoeg om niet per direct te 

veranderen in verliefde schaapjes. Maar

voor de rest zou het best een scène uit

een film kunnen zijn. Nooit meer alleen

naar die cocktail, dat gala of dat zoveel-

ste etentje met relaties waar je niet on-

deruit lijkt te komen. De moderne vrouw

is zelfbewust en volledig geëmanci-

peerd. Ze weet wat ze wil en heeft een

druk leven. Door dit drukke leven is er

vaak geen tijd en aandacht voor een

vaste relatie. Maar dat betekent niet dat

je werkelijk moet kiezen tussen werk 

of privé. Het kan beide. In landen als

Amerika is het bestellen van een date

aan de orde van de dag. Succesvolle

business babes huren regelmatig een

date voor een avondje theater of gala.

Ze huren ze ook regelmatig in om hun

vriend te zijn in verschillende situaties.

Deze trend is middels dit highclass

mannenbureau nu ook overgewaaid

naar ons eigen land. Zij zijn het eerste

en nieuwe internationale bureau dat

zich specialiseert in het aanbieden van

good looking stijlvolle mannen. Deze

mannen zijn niet bang voor een succes-

volle vrouw en zijn streng geselecteerd

op zowel uiterlijk als op niveau en stijl.

Het bespaart je een hoop foute af-

spraakjes die op niks uitlopen, om maar

niet te spreken van goed bedoelde

maar vreselijke blind dates! De mannen

die je huurt selecteer je gewoon op de

kwaliteiten die voor jou belangrijk zijn.

Een bedrijf als The Men’s Company

draagt zorg voor je privacy, behandelt

alles met discretie en levert maatwerk.

Een bijkomend voordeel is dat je op

deze manier als vrouw alles onder 

controle hebt en kunt bestellen wat je

wilt. Uiteenlopend van een avondje uit

tot een privé chauffeur of personal as-

sistant. Ook een rollenspel is denkbaar

binnen de mogelijkheden. De prijzen

voor deze services lopen uiteen omdat

iedere date een andere invulling heeft.

Het behoort zeker tot de trends voor

het nieuwe jaar!   

www.themenscompany.com

Er rust nog een taboe op maar het is de realiteit voor steeds meer

vrouwen (en niet alleen maar singles): het huren van een leuke date!

We zagen het eerder in de film ‘The Wedding Date’ waarin actrice

Debra Messing een karakter speelt dat een weekend lang met haar

onuitstaanbare familie moet doorbrengen omdat haar jongere zusje

gaat trouwen. Ze wil daar niet naartoe zonder leuke nieuwe vriend

en besluit een gastheer te huren! Een film met alle grappige scènes

van dien en een romantisch tintje natuurlijk. 
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