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LEES DIE INSTRUKSIES NOUKEURIG  
 
1 Gebruik jou eie insig.  
 
2 Leerlinge moet asb. die korrekte taalgebruik toepas.  
 
3        Dit is in jou eie belang om netjies en leesbaar te skryf. 
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Vrydag, 28 Junie 2013 
 
Hunkere jy na ‘n voorsmakie van die huis? 
 
Wel, Mr Price kom na jou toe, Suid-Afrika se gunsteling familie klerewinkel, open sy 
eerste winkel in Clapham, Londen, en dit is in die maand van Julie. 
 
Binnekort sal ons al jou plaaslike gunstelinge klere, soos ons Mr Price hemde, ons 
broeke, ons skoene, en natuurlik die beroemde Reds merk bring. Plus ons het 'n 
nuwe toevoeging tot ons winkel, horlosies. 
 
So, wat maak Mr Price so spesiaal? Ons gebruik slegs 100% kwaliteit materiaal en 
Mr Price se bekende goeie pryse, dit maak 'n Suid-Afrikaanse styl wat die Verenigde 
Koninkryk moet nog ervaar. En daardie horlosies! Wie kan hulle weerstaan? Ons 
horlosies is handgemaak met die noukeurig styl van Mr Price, wat jy sal saamstem 
maak ons 'n sny bo die res. 
 
Mr Price se Clapham Junction begin die winkel die 30ste Junie en Suid-Afrikaanse 
eienaar, Stuard Bird, wat 4 jaar van 'n franchise ervaring het, sal in die winkel wees 
om die eg Suid-Afrikaanse styl van Mr Price te verseker. Ons amptelike opening sal 
wees op die 6de Julie, en te vier ons aankoms in die Verenigde Koninkryk, sal ons ‘n 
1000 hemde weg gee van 12:00 af. So wees daar om te deel in die pret en 
opwinding. Jy kan nie bekostig om dit te mis nie. 
 

 

Vraag 1 

Clapham Junction is gekies uit al die entrepreneurs om die Mr Price in die Verenigde 
Koninkryk oop te maak. Mr Price het kennis gekry dat mnr Junction probleme het om 
'n paar van die besigheid funksies uit te voer. So Mr Price het gehoor van jou groot 
kennis oor die agt besigheidsfunksies. Hulle het mnr Junction vir ondersteuning na 
jou toe gestuur. Mr Price wil hê jy moet 'n verslag saamstel aan mnr Junction. Jy 
moet hom alles oor die aankoopfunksie verduidelik en asook aan hom verduidelik 
wat die openbare betrekkinge is en hoe Mr Price sal baat daaruit.            (50) 


