Hoe gastvrij is…
Ameland?
2-daagse gastvrijheids- en horeca
verkooptraining op Ameland voor
horecateams; leren, inspiratie en heel
veel onvergetelijke momenten!

Kosten
Kosten bij teams van 20 personen all-in vanaf € 435,00 per persoon;
bij kleinere groepen vallen de kosten per persoon hoger uit en bij
grotere groepen lager. Dit komt door de vaste kosten in het programma.
Je ontvangt een verzamelde Trainingsfactuur van Verkerk Bartstra.
Inclusief: Organisatie, uitnodigingen, beschrijvingen | Alle materialen | Overtocht naar
Ameland per supersnelle Watertaxi | Huur E-bike | Gebruik trainingsruimtes | 4-gangen diner
(excl. dranken) | Besloten borrel op VIP Deck met welkomstcocktail* | Overnachting in
4-sterren luxe hotel (op basis van 2 personen op een kamer) | Uitgebreid ontbijt | Workshops
(incl. verzorging koffie/thee) | Twee boeken van Wouter Verkerk per deelnemer | Contant geld
voor horecaonderzoek van €30,00 per persoon | Overtocht terug naar de wal per veerboot |
Debriefing en presentaties een week na thuiskomst
Uitbreiden met: Een tussenstop bij Restaurant Nobel voor een Nobel proeverij | Management
diner: Wouter en Harold dineren met het management (max 3) en gaan dieper in op o.a.
personeelskosten, cijfers en manieren waarop je jouw mensen motiveert om te verkopen |

Een tweedaagse training met verschillende onderdelen die elkaar in hoog
tempo op een plezierige en inspirerende wijze afwisselen.
Zo zijn er in het programma intensieve groepsopdrachten opgenomen en
verzorgen Wouter Verkerk en Harold van Workum beiden een verfrissende
workshop op het gebied van verkoop, gastvrijheid en efficiëntie in het
door personeelskrapte gedomineerde horecabedrijf.
Er wordt in de trainingen en opdrachten ingezet op teamwork, teambuilding
en groei van bewustwording van service. Deelnemers ervaren aan den lijve
verschillende servicelevels en krijgen op confronterende wijze inzicht in
hun eigen standaarden. Wij zullen er alles aan doen de lat blijvend hoger te
leggen voor hen! De diverse horeca van Ameland en de bijzondere sfeer van
het eiland spelen daarbij een belangrijke rol.

Luxere vervoersopties | Extra’s op de kamers in hotel | Upgrade naar luxere kamer | Extra
borrelmoment bij Beachclub The Sunset met sushi en oesters | Cocktail- & G&T-bar tijdens
jullie borrel bij het Grandcafé | DJ tijdens late night borrel op het VIPDECK | Yin Yoga op
het strand met de hele groep | Supersnelle watertaxi’s terug | Een extra overnachting op
Ameland | Mogelijkheid om met vliegtuig te komen i.p.v. watertaxi
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