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AANBOD

Complete organisatie van de retreat zonder aanwezigheid op locatie

 
€

 
� Uitzoeken en bevestigen van passende accommodatie en vervoer.

 
� Het regelen en plannen van de benodigde voorzieningen zoals; catering, restaurants, excursies, geschenken, in overleg
met de opdrachtgever.

 
� Regelmatig overle(live of online) om planning en draaiboek te bespreken.

 
� Controle uitvoeren op planning, logistieke zaken en uitvoerbaarheid

 
� Opdrachtgever scherp houden in de organisatie en het melden van deadlines.

 
� Advies, ideeën en oplossingen aandragen voor een optimale beleving van de gasten.

 
� Herbevestiging van alle ‘host’bedrijven.

 
� Indien gewenst bestellen van drukwerk, materiaal en andere benodigdheden. Kosten materiaal worden apart in
rekening gebracht

 
� Locatiebezoek vooraf indien gewenst door opdrachtgever. Kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht

 

Uitzoeken en bevestigen van passende accommodatie.

Het regelen en plannen van de benodigde voorzieningen zoals;

catering, restaurants, excursies, geschenken.

Het maken van het draaiboek en de tijdlijn.

Regelmatig overleg (live of online) om planning en draaiboek te

bespreken.

Controle houden op planning, logistieke zaken en

uitvoerbaarheid

Opdrachtgever scherp houden in de organisatie en het melden

van deadlines.

Advies, ideeën en oplossingen aandragen voor een optimale

beleving van de gasten.

Herbevestigen van alle ‘host’ bedrijven in aanloop naar de

retreat.

Indien gewenst bestellen van drukwerk, materiaal en andere

benodigdheden. Kosten materiaal worden apart in rekening

gebracht

Locatie bezoek vooraf indien gewenst, kosten hiervoor worden

apart in rekening gebracht.

Het aanbod voor de organisatie van retreats begint met

het basispakket. Dit is uit te breiden met extra

onderdelen indien gewenst.

 

Organisatie van de retreat €799•
 

 

 

• Bij dit pakkettarief hoort een bepaald aantal uren, mochten er in een

uitzonderlijk geval excessief veel wijzigingen of verandering van ideeën zijn, dan

kan in overleg extra uren in rekening gebracht worden.
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Complete organisatie van de retreat zonder aanwezigheid op locatie

 
€

 
� Uitzoeken en bevestigen van passende accommodatie en vervoer.

 
� Het regelen en plannen van de benodigde voorzieningen zoals; catering, restaurants, excursies, geschenken, in overleg
met de opdrachtgever.

 
� Regelmatig overle(live of online) om planning en draaiboek te bespreken.

 
� Controle uitvoeren op planning, logistieke zaken en uitvoerbaarheid

 
� Opdrachtgever scherp houden in de organisatie en het melden van deadlines.

 
� Advies, ideeën en oplossingen aandragen voor een optimale beleving van de gasten.

 
� Herbevestiging van alle ‘host’bedrijven.

 
� Indien gewenst bestellen van drukwerk, materiaal en andere benodigdheden. Kosten materiaal worden apart in
rekening gebracht

 
� Locatiebezoek vooraf indien gewenst door opdrachtgever. Kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht

 

Aanwezigheid tijdens retreat: € 195 per dag +

Organisatie van het vervoer zoals vlieg/treintickets, transfers,

autohuur : € 250 

Brainstormsessie van 2 uur: wat komt er allemaal kijken bij

de organisatie van een retreat? Inclusief uitgebreide

checklist en handige kostenchecker: € 150

Brainstormsessie van 2 uur en vertrekcheck van 1 uur (om

zeker te weten dat je aan alles hebt gedacht), inclusief

uitgebreide checklist en handige kostenchecker: € 225

Maken van het Draaiboek, je organiseert de retreat zelf maar

wilt wel hulp bij het maken van het draaiboek en advies over de

indeling van het programma: € 197

Extra onderdelen

 

vergoeding van alle reis & verblijfkosten

 

Overige diensten
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Hartelijk groet,

 

Frederike

SharpCookie 
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