
Hej!

Vi i Your Benefits vill tacka Dig för att du hjälpt oss i vårt arbete med UF. Utan er hjälp skulle vi inte stått här idag, 
som ett starkt företag och team. 

Tack Helena och Chris för allt ni lärt oss inom företagsekonomi. Skapa budgetar, bokföra, komma fram till rätt priser 
och mycket mer, är nu inga problem för oss.

Tack Martin för allt du lärt oss om marknadsföring. Att synas så mycket som möjligt, att ha en snygg design samt flera 
övriga delar, är nu saker som vi prioriterar och lägger mycket tid och energi på. 
Det är även tack vare dig som mottot “syns man inte, finns man inte” med glädje, alltid finns med i våra tankar. 

Tack Katarina för att du lärt oss att skriva och utforma texter på ett pricksäkert vis. Detta har varit till stor nytta när vi 
skapat vår affärsplan, skrivit tävlingsbidrag, kontrakt, veckobrev och mycket mer. 

Vi vill speciellt tacka Chris för all tid du har lagt ner, både i skolan och utanför, för att hjälpa oss att lyckas. Utan din 
kunskap, dina råd och din vägledning så hade vi inte haft möjlighet att nå så långt som vi har gjort. Du har funnits där 
och stöttat oss när vi har legat på botten, du har fått oss att resa oss upp och du har fått oss att kämpa vidare. 

Det är tack vare er som vi blev utvalda till ett av de 44 bästa UF-företagen i Skåne. Denna möjlighet gav oss chansen 
att presentera vårt företag för jury, som gav oss många goda råd och bra tips för att förbättra vårt företag.

Återigen, tusen tack för allt. Er hjälp har varit och är guldvärd!
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