Hej Jørgen,
Tak for vores lille snak i dag. Det vil være rigtig dejlig hvis klubben (eller nogle enkelte) har lyst til at
hjælp mig med denne opgave om at tage en del billeder rundt omkring på PDJA ☺ så at jeg kan
opdatere vores Insite sider.
Jeg har lavet en list over hvad jeg tror jeg har behov for at få fotograferet og vedhæfter den. Jeg tror
gerne at jeg vil have billeder af lokaler UDEN møde deltager og det kan gøre det måske lidt vanskelig
idet PDJA er meget optaget. Du spurgte om det skulle være dag eller om det kunne være aften – det
har jeg ikke helt tænkte over men det kan I måske diskutere hvis I finder ude af om I kan/vil hjælp.
Jeg kan ikke betale for Jeres tid men jeg kan kvittere med lidt at spise & drik under optagelse ☺
Jeg har en tidslinje som hedder midt november så vil sæt pris på at høre fra dig når I har talte
sammen.
Jeg har været på meetingsbooker.com for inspiration om hvordan de præsentere lokaler m.m (nogle
bedre end andre) og kan se at en del af de hoteller har billeder på. Jeg ved ikke helt hvordan jeg
kommer til at bruge de billeder på Insite men I kan evt. gå ind på Insite-Academy-Rooms & Facilities
og se hvad vi har i dag. I dag har jeg også lavet en lille ”very low budget” film som også skal bruges
på inste – jeg vil gerne have vedhæftet den så at du kan se den men filen er for stor. En af min
kolleger skal trylle lidt med den (lys osv).
Jeg går på efterårs ferie nu og er tilbage igen på tirsdag.
God weekend
Med venlig hilsen
Beverley Ann Grøn

Insite Rooms & Facilities 2013
Photos to take:
Classrooms 1 – 6
Meeting rooms 1 – 3
Video Conf
Online 1 &2
Conference 1 & 2
Pause område 1. sal
Dining room
Køkken personale (gruppe)
Reception (inkl. BMA/AEE/KVE)
Workshop
Et værelse
Café område på værelses fløjen
Academy Lounge
Leisure Lounge
Massage chair/ Sauna / putting green /
Keycard that opens a door

