
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor u, uw personeel en de maatschappij. 

The Adventure Guide 
 
 
 
Geachte,  
 
Aangenaam kennis te maken, ik ben Arjan Visscher, creatief ondernemer gefocust op verduurzaming, 
sport, avontuur en vrije tijdsbesteding. Ik help bedrijven om op creatieve en vernieuwende wijze 
zichzelf te profileren, van maatschappelijke meerwaarde te zijn en iets tofs te doen voor de regio 
waarin ze zijn gevestigd. Dit kan via een directe opdracht vanuit een bedrijf of, zoals nu, vanuit een 
uitgewerkt concept dat op zoek is naar de juiste bedrijven die dit idee willen omarmen.  
 
Door de corona maatregelen komen wij steeds minder buiten, ontmoeten wij minder mensen en de 
interactie die wij hebben met andere is voornamelijk digitaal. Wij zijn corona moe, er zijn weinig 
afleidingen die ons in staat stellen om te ontspannen. Het vooruitzicht voor deze zomer is helaas niet 
rooskleuriger, wij zullen nog steeds te maken hebben met reisbeperkingen. Blijft u positief? Voor uzelf, 
uw naasten en werknemers? 
 
Denk niet in beperkingen maar in mogelijkheden! Ga de deur uit, trek de natuur in. Daar zult u versteld 
staan van de pracht, rust en ruimte die uw regio u te bieden heeft. Deze zomer zal de trend naar groen 
en minder milieu belastende vakanties doorzetten, de regio als vakantie bestemming voor u en uw 
naasten.  
 
Deze fiets caravan wil ik in gaan zetten om o.a. uw merk te versterken deze zomer! U, uw 
medewerkers, bezoekers en bewoners krijgen de kans om op  
(mini) vakantie te gaan in de eigen regio. Door bestikkering op de caravan zal uw merk en boodschap 



deze zomer door de hele regio zichtbaar zijn. Een moment van ontspanning, iets tofs waar u en uw 
naasten naar uit kunnen kijken deze zomer. Een uitje om uit de dagelijkse sleur te geraken en na afloop 
weer vol energie aan de slag te gaan. De fiets caravan is ontworpen om een stukje luxe en gemak toe 
te voegen aan uw natuur belevening, geen gedoe met tentharingen of gepriegel met lekkende 
tentzeilen. Slapen in een bed en zeer mobiel om te gaan en staan waar u maar wenst. Genot in een 
bakkie, en luxe in de natuur. Dit alles onder het genot van lokaal geproduceerde streek producten.  
 
 
Waar ben ik naar op zoek: 
 

- Een bedrijf die zijn werknemers, bezoekers en klanten een moment van ontspanning gunt. Een 
individueel bedrijfsuitje in de eigen regio.  

- Samen met u, een groene, moderne en innovatieve reclame campagne neerzetten in uw regio.  
- Samenwerken met u om deze zomer minstens 2 fiets caravans door de regio te laten rijden. 

Volledig in steil van uw merk.  
 
Wat bied ik: 
 

- Aandacht van regionale (en nationale?) media. 
- Uw merknaam en logo op de fietscaravan.  
- Een unieke manier om uw klanten te bereiken.  
- Samenwerken met verschillende bedrijven in de regio, lokaal impact maken.   
- Als u de caravan niet in gebruik heeft, sociale impact maken. Families die niet de middelen 

hebben om op vakantie te gaan de mogelijkheid bieden om er even op uit te gaan.  
 
Graag kom ik spoedig een (digitaal) kopje koffie drinken om dit concept met u door te nemen en de 
mogelijke samenwerking te bespreken. Op een mooie zomer! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Arjan Visscher 
 

☏  0636179240 

✉  Theadventureguide030@gmail.com 
www.theadventureguide030.com 
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