De Beukelaar Groep
Presenteert met gepaste trots:

Run je “eigen” Strandtent!

“De echte Real - life met klanten en …: Hoezo klantgericht?”
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9 november 2010

De Beukelaar Groep

Run je “eigen” Strandtent! (Hoe klantgericht zijn jullie?)
Een unieke gelegenheid om als team / groep een (korte) periode of zelfs één dag een prachtige
én natuurlijke strandtent te leiden (aan de prachtige Noordwijkse Noord - Boulevard direct aan
de heerlijke zee…)

Voor?
o
o
o
o
o
o

Raden van Bestuur / Directie - groepen
Management - teams / Bedrijfsgroepen
Projectteams / Werkgroepen
Vrienden / vriendinnen - teams
Jaarclubs / Speciale hobby - groepen
Open inschrijving (surprise team)

Hoe?
Met 3 - 9 personen onder deskundige (horeca-) begeleiding en gecoacht door
Strandtent - Expert leidt het team de volledige exploitatie:
o Twee dagen in de week of weekend
o Zondag tot en met Woensdag (ochtend)
o Woensdagmiddag t/m Zaterdagavond
o Hele week
o Inclusief eigen en / of bedrijfsfeest
o Met eigen relatie - avond / night
o Of een eigen variant (1 dag  elke week 1 dag)

En!
o De eerste basic strandtent (salades, sappen, all drinks) met luxe en géén eigen keuken!
(maar alles te bestellen / te serveren uit bekende- én onbekende hoek)
o In ons team kunnen naar keuze (jong) volwassenen en kids meewerken met een lichte
beperking! (lichamelijk / verstandelijk / algemeen)
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Mogelijke Focus:
o Customer – intimacy in de praktijk
o Klantgerichtheid voor alle lagen in de organisatie
o Combi echte gasten / eigen personeel / klantvriendelijkheid

Met!
o Feedback door trainers / begeleiders van De Beukelaar Groep over de aanpak, het
proces, individueel gedrag én acties.
o Speciale mogelijkheden voor unieke groepen (visueel gehandicapten, speciale
beroepsgroepen,…)
o Alle evenementen, outdoor en trainingsmogelijkheden (inclusief gastsprekers,
simulaties, sessies en werkvormen)
o Inclusief de befaamde St(r)andplaats Nederzandt catering (rijdende barbecue, koks team en à la Carte met alle (!) types maaltijden)
o Eigen duiten en op - maat inrichting

Stijl / Sfeer?
o Back to retro / voeten in het zand / Costa Ricaans (korte termijn)
o Iedereen welkom / genieten van verschillen / warmte en unieke ligging aan zee…

Waar?
Het is het ‘Drukke’ Zusje van Strandplaats Nederzandt - Langevelderslag, Noordwijk (en in
verbinding met onze andere locaties zoals o.a. Buitengoed HagenHorst te Wassenaar).

Playa Bianca  Ons Strand(t)huis ………
Strandafrit 19 en 21 - Noord Boulevard, Noordwijk
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Traffic Managers
Telefoon: 088 66 44 400
www.debeukelaar.com
www.etenbijnederzandt.com
www.nederzandt.com
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