
05-03-2013
Geachte Collega,

Zoals u waarschijnlijk al weet, krijgen wij over enige tijd 4 Zweden
op bezoek uit het moederbedrijf. 
Gezien uw achtergrond wil ik u hierbij de taak geven om onze buitenlandse gasten culturele 
ontspanning aan te bieden. Onze gasten arriveren op zondagavond en vertrekken zaterdagochtend 
vroeg. 

Ik zou graag willen zien dat u zeven culturele activiteiten organiseert. Hiervan zullen onze gasten er 
vijf kiezen. Onze gasten zullen in het bedrijf werkzaam zijn op de volgende tijden:

Maandag 08:00 tot 16:00
Dinsdag 08:00 tot  14:00
Woensdag 08:00 tot 17:00
Donderdag 14:00 tot 19:00
Vrijdag 14:00 tot 16:00

Aangezien wij onze gasten ook nog niet eerder hebben ontmoet, weten wij niets af de culturele 
interesses van onze gasten. Ik zou graag willen zien dat er daarom veel variatie in het programma 
aanwezig is. Verder heeft het bedrijf een budget van €100,- per gast. Alle werknemers van het 
moederbedrijf bezitten een CJP-pas.  Gezien de economische tijden willen wij graag dat de 
faciliteiten van de CJP-pas volledig worden gebruikt. 

Ik stel de volgende eisen aan uw product: 

 Er is een voorkant aanwezig
 De voorkant visualiseert de inhoud van de folder
 De folder bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 A4's 
 Programma-indeling is aanwezig 
 Programma-beschrijving is aanwezig en informatief
 Er is een overzicht van de kosten
 Er is een overzicht van de tijden

Ik hoef er natuurlijk niet bij te vertellen dat ook dit een bedrijfsproduct is. Daarom is het belangrijk 
dat de gehele folder er netjes uitziet en voorzien is van mooie illustraties. 

Overige informatie:
Onze gasten zijn gewend internationaal te werken en hebben dus een goede beheersing van de 
Nederlandse taal. 
De deadline voor dit product is:

Mochten er nog vragen zijn, kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Hoogachtend,

Arjan Gunst, Hoofd Buitenlandse Zaken


