Extra-handen-service

Extra handen en tijd

Graag stel ik me aan u voor: mijn naam is Anke Meijer en
organiseer met mijn bedrijf al vele jaren succesvolle,
landelijke evenementen.

Komt de loodgieter bij u ook altijd ongelegen?
Kan de elektricien nog steeds niet aangeven of
hij ’s ochtends of ’s middags langskomt voor dat
kleine klusje? Moet er echt vandaag een cadeautje worden gekocht voor dat spontane feestje
vanavond? En heeft u geen tijd om dat te
regelen? Dan is het een fijne gedachte dat u met
één telefoontje kunt beschikken over extra
p te lossen.
handen om deze p
problemen op

Hierbij zijn persoonlijke benadering en streven naar
perfectie mijn belangrijkste uitgangspunten. Al enige tijd
krijg ik ook van particulieren de vraag om activiteiten te
organiseren; zoals een huwelijk, een kinderfeestje of een
borrel.
Uiteraard wil ik dat graag doen. Groot of klein evenement,
dit werk is mijn passie en ik doe het altijd met veel plezier.
Naast feestelijke activiteiten, bied ik ook bij kleinere
wensen een helpende hand, zoals die boodschap doen of
de aannemer opwachten. Ik noem het: extra-handenservice omdat u nu bij mij terecht kunt voor alles wat
georganiseerd moet worden, maar waarvoor het u aan
inspiratie, tijd of mankracht ontbreekt.

Kortom:
van het cadeautje kopen, vliegtickets regelen tot aan het
volledig verzorgen van een evenement:
Anke Meijer is uw vrouw! Nieuwsgierig?
Lees vooral verder wat ik allemaal voor u kan
betekenen.

Extra handen

Een feest om nooit
te vergeten
Heeft u geen tijd of inspiratie om iets
origineels te bedenken voor uw verjaardag?
Of loopt u helemaal vast bij de organisatie van
uw huwelijksfeest of dat van uw ouders? Wilt
u een leuk kinderfeestje geven en heeft u
extra hulp of een origineel thema nodig? Bel
mij en ik help u graag om er zo’n onvergetelijk feest van te maken dat uw gasten het er
volgend jaar nog steeds over hebben.

geen tijd
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Hoe werkt het?
Het inhuren van mijn extra-handen-service voor het
organiseren van eenmalige activiteiten hoeft helemaal niet
zoveel meer te kosten, dan wanneer u dat zelf doet. Door
mijn ervaring weet ik namelijk precies waar ik moet zijn om
iets te organiseren, waardoor ik vaak additionele kosten
voor u kan uitsparen. In ieder geval scheelt het u veel tijd en
vele stressmomenten. En dat is toch onbetaalbaar!
Voor het inhuren van mijn extra-handen-service, hanteer ik
voor vaste terugkerende klusjes een ‘knipkaart’ tarief dat ik
in onderling overleg met u zal vaststellen.
Voor een groter éénmalig evenement zoals verjaardag,
borrel, huwelijk, jubileum enzovoort, ontvangt u vooraf
een kostenoverzicht en begroting.

Tip:

Wat kost het?
Voorbeeld 1:
U verwacht minimaal 6 keer per maand extra handen
nodig te hebben. Hiervan is de helft een kleine opdracht
(bijv. het regelen van vliegtickets, cadeau kopen voor jarige
tante) en de andere helft betreft grotere klussen (bijvoorbeeld het organiseren van een borrel of een etentje voor
gasten). Normaal bent u hier veel tijd mee kwijt en moet u
soms zelfs vrij nemen van uw werk.
Of…. U huurt voor het knipkaart tarief dat wij vooraf
samen afspreken, de extra-handen-service in. Een mailtje
met de inhoud van de klusjes of de activiteit en alles wordt
voor u geregeld.
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Als u werkzaam bent als ZZP-er kunt u wellicht een
deel van deze ‘extra-handen’-kosten voor de
belasting afschrijven op uw zaak.

Nieuwsgierig?
Bent u geïnteresseerd in wat ik voor u kan betekenen? Neem
dan vandaag nog contact met mij op. Ik kom dan graag bij u
langs om te luisteren naar wat u wilt, maak een plan voor u
en een vrijblijvende begroting. U hoeft alleen maar te
besluiten of dat is wat u wilt.
Mail naar
anke@meijerevenementen.nl
of bel
06-53 50 74 37.
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Voorbeeld 2:
U organiseert zelf een feest en uw budget is rond
€1.000. Voor dit bedrag doet u zelf de boodschappen,
regelt de inrichting, nodigt uw gasten uit, verzint een
thema, regelt de catering, bediening, kortom: u bent er
enorm druk mee.
Of ik organiseer uw feest en we bespreken samen het
budget. Voor dit bedrag heeft u geen omkijken meer naar
de organisatie van uw feest, want alles wordt geregeld en
kunt u er als gastvrouw/gastheer optimaal van genieten.

Gebruik maken van mijn feestelijke organisatietalent?
Persoonlijk mijn/uw ‘extra’ handen schudden?
www.meijerevenementen.nl
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Loopt u vast bij
(de organisatie
van) uw / een:

Extra handen / tijd
nodig voor (het
regelen van):

Huwelijk
Verhuizing
Begrafenis
Jubileum
Kinderfeestje
Buurtfeest
Borrel
Themafeest
Congres
Buurtbijeenkomst
Gastvrouw

Vliegtickets
Vergunningen
Cadeautjes kopen
Borrels
Etentjes
Feestjes
Aannemer
Boodschappen
Aangetekende post

콯 Anke Meijer!

쾷 Anke Meijer!
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En.......

alles waarbij
u extra handen nodig
hebt...

