
Verdien een cadeaubon t.w.v. 25,- euro met het invullen van een enquête 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij vragen 5 minuten van uw tijd om deel te nemen aan een onderzoek, dat wij voor onze 
afstudeeropdracht uitvoeren voor Bike Totaal Steenwijk. De reden van ons onderzoek zullen wij in 
het vervolg van deze brief kort aan u toelichten. 
 
Een fietsenwinkel afgestemd op uw wensen 
Er zijn veel verschillende fietszaken in de regio, waarbij elke fietsspeciaalzaak zijn eigen aanpak heeft. 
Elke winkel heeft zijn sterke punten die u erg aanspreken, maar er zullen ongetwijfeld ook 
minpunten zijn waar u tegenaan loopt. Deze mix van sterke en zwakke punten moeten ertoe leiden 
dat Bike Totaal Steenwijk haar bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk op uw wensen aan kan passen. 
 
Uw wensen en behoeften centraal 
Ons idee is om duidelijk in beeld te brengen hoe wij de MTB consument het beste van dienst kunnen 
zijn. Wat verwacht de consument van een fietsspeciaalzaak met betrekking tot MTB gerelateerde 
artikelen? Om hier een duidelijk beeld van te krijgen, zijn we afhankelijk van uw mening die we aan 
de hand van onze enquête willen toetsen. 
 
Uw tijd wordt beloond 
Omdat wij begrijpen dat uw tijd kostbaar is, stellen wij u een beloning in het vooruitzicht wanneer u 
een enquête compleet invult. Daarom is onze vraag aan u, zou u ons willen helpen een inzicht te 
verkrijgen in de MTB markt? Het neemt maar een paar minuten van uw tijd en u zou ons er een groot 
plezier mee doen. De eerste 200 mensen die de enquête invullen verdienen tevens een waardebon 
t.w.v. 25 euro*. Het enige dat u hoeft te doen is de enquête in te vullen en de bon af te halen bij de 
vestiging van Bike Totaal Steenwijk. Graag wel uw legitimatie en de email die u zult ontvangen 
meenemen wanneer u de bon afhaalt na het invullen van een enquête. 
 
Wij bedanken u alvast voor uw tijd en zien de resultaten van uw enquête graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bike Totaal Steenwijk 
Matthijs Saelman & Redmar Kooistra 
Studenten Commerciële Economie 
 
*Waardebon is geldig t/m 31 december 2011 en is niet inwisselbaar voor geld en is alleen geldig bij 
Bike Totaal Steenwijk 


