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Jullie bedrijf
Naam bedrijf? *
Cookie lovers

Geef een link naar jullie website en/of Facebook/Twitter/instagram/Youtube account
als je die hebt.
-

Welk product of welke dienst hebben jullie verkocht? (P van product) *
een papieren zelfgemaakt tasje met daarin 5 koekje naturel of met chocochips en daarbij een
kaartje om mensen een beetje hoop te geven in deze donkere tijd

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?
We wouden iets doen waar mensen blij van kunnen worden. en eten vind iedereen wel nice
dus dat was wat we als eerst wouden doen. Maar om ons bedrijfje toch anders te laten zijn
hebben we het kaartje extra gedaan.

Wat is er duurzaam aan jullie bedrijf? (Planet en People)
de tasjes zijn van papier

Wat was jullie totale winst? (P van Profit)
weet ik niet uit me hoofd

Wat kostte jullie product/ dienst? Hoeveel heb je ervan verkocht? Of bij een dienst
hoe vaak heb je dit gedaan/ voor hoeveel mensen? (P van Prijs)
2,50 per tasje en bij 3 tasjes krijg je de derde gratis om bijvoorbeeld weg te geven

Hoe hebben jullie reclame gemaakt? (P van Promotie)
we wouden posters doen maar het is eigenlijk allemaal verkocht door onze eigen contacten en
mensen op school. maar we zijn wel langs de deur gegaan.

Waar hebben jullie verkocht? (P van Plaats)
langs de deur en op school

Hoe verliep jullie samenwerking? (P van Personeel)
heel erg goed

Terugblik

Wat ging er goed?
het samenwerken ging goed we konden snel beslissingen maken wat we gingen doen en hoe
we het zouden aanpakken. en wie wat ging doen en dat dat wel eerlijk werd verdeelt.

Wat ging er minder goed?
uhm er ging niet echt iets fout alleen het jammere was wel dat ik er een paar dagen niet was.
dus heb wel de koekjes langsbrengen gemist

Wat zouden jullie achteraf gezien anders hebben gedaan?
als we meer tijd hadden in plaats dan 6 dagen zouden we de andere dingen die we ook van
plan waren te doen ook gedaan. zoals meer langs de deuren enz.

Voor meer kans op nominatie:
Voeg een quote van een klant toe:
we kregen te horen dat de koekjes lekker waren. en dat ze het leuk vonden hoe we er mee
bezig waren.

Jullie bedrijf
Naam bedrijf? *
Cookie Lover

Welk product of welke dienst hebben jullie verkocht? (P van product) *
Koekjes met een leuk berichtjes

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?
Iets leuks voor deze donkere tijd

Wat is er duurzaam aan jullie bedrijf? (Planet en People)
We gebruiken papieren tasjes met een leuk bericht er aan

Wat was jullie totale winst? (P van Profit)
Ongeveer 42 euro

Wat kostte jullie product/ dienst? Hoeveel heb je ervan verkocht? Of bij een dienst
hoe vaak heb je dit gedaan/ voor hoeveel mensen? (P van Prijs)
Het kosten 1,00 of 2,50 voor 2 tassen of twee plus één gratis. We hadden 17 t/m 20 gasten

Hoe hebben jullie reclame gemaakt? (P van Promotie)
Langs de deuren gaan en promoten door vrienden

Waar hebben jullie verkocht? (P van Plaats)
Culemborg en Everdingen

Hoe verliep jullie samenwerking? (P van Personeel)
Goed en duidelijk

Terugblik
Wat ging er goed?
De verkoping van het product

Wat ging er minder goed?
De taken

Wat zouden jullie achteraf gezien anders hebben gedaan?
Een duidelijk plan maken vanaf het begin

Voor meer kans op nominatie:
Voeg een quote van een klant toe:
Leuk bedacht

Voeg een leuk/grappig verhaaltje over jullie bedrijf toe:
Toch nog licht in deze tijd

