
 
Nyåbnet hotel i Paris 
Anbefalelsesværdig 
 

Motel One har nu åbnet deres første hotel i Paris.  

Catamaran har tidligere brugt hotellet, da vi lavede en 

stor studietur til Bruxelles for danske fagfolk, men nu 

er dette lowcost luksushotel, kendt for dets smukke 

interiør design og dets lave priser, kommet til byen. 

Tjek priserne og bliv overrasket. Tjek designet og du får 

lyst til at komme igen, også i den flotte bar eller 

gårdhaven. 

MOTEL ONE PARIS - PORTE DORÉE 

295 avenue Daumesnil  75012 Paris 

www.motel-one.com  
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Find Charlotte Eriksen 
Montiel på:  
  
  
  
Brug Catamaran som 
forbindelseskontor, og få løst 
alle opgaver via én kontakt.  
Vi letter tilgangen til det 
franske marked uden 
sprogbarrierer. 
 

  
Medlem af Fransk forening 
af professionelle 
oversættere: 
  
 

 

  
  
 

 
 
Medlem af Djøf: 
  
  
  
  
  
  
Medlem af Fransk forening 
for undertekstning: 
 
 

  
  
  
  
 
 
Kontakt: 
+ 33 (0)1 44 90 88 90 

bonjour@catamaran.fr  
www.catamaran.fr  
  
Catamaran 

70, av. de Clichy 

75017 Paris 

Frankrig 

Vidste du at… 

Den franske omgangstone er mere formel end 

den danske. Man siger ofte De til hinanden 

ude i virksomhederne, især opad i hierarkiet, 

som er spidst og pyramideformet.  

Der er desuden behov for at være pæn i tøjet 

til forretningsmøderne i Frankrig. Kommer 

man skødesløst klædt, kan 

det opfattes som, at man ikke  

tager mødet eller møde- 

partneren seriøst.   

 

   

  

  

Catamaran er glad for, at du læser vores nyhedsbrev.  
Ønsker du, at fravælge det, så send besked til: bonjour@catamaran.fr 

  

Velkommen til efteråret.. 

Sommer og efterår har budt på spændende opgaver. Catamaran har 

udover det daglige arbejde for flere danske virksomheder beskæftiget 

sig med tolkeopgaver for det danske sundhedsvæsen og forskellige 

europæiske samarbejdsudvalg, en stor markedsanalyse og 

administration af lejligheder for et dusin danske, udstationerede 

ingeniører. Vi glæder os til flere spændende udfordringer, kom bare an! 

Charlotte (Eriksen) Montiel 

  

  

  

Fransk businesskultur på 

dansk rundrejse 
Catamaran har fornylig været på 

foredragsturné i Jylland. 

Vi fortæller om den franske business-kultur, 

om god takt og tone i omgangen med 

franskmænd, om finurligheder i det franske 

sprog og giver altid gode råd med på vejen! 

 

 

 

 

 

 

 

Vi holder foredrag for alle, men tænker, at det 

især er interessant for dig, der med et team af 

danske medarbejdere arbejder med det 

franske marked... 

Vi tilbyder nu derfor også sessions i mindre 

grupper, en slags coaching om det franske 

marked, der styrker dig og din virksomhed, 

hvis I overvejer - eller måske allerede er - på 

det franske marked.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores sessions, af 1-2 timers 

varighed,  vil måske ændre på jeres 

fordomme og bekymringer om det 

franske marked, så hvorfor ikke 

booke en tid til næste gang 

Catamaran alligevel er i Danmark... 

det er nu på 24. år, at vi bygger en 

bro mellem de to lande.  

BOOK MIG  
Charlotte (Eriksen) Montiel er 

gennem årene blevet en 
værdsat foredragsholder, om 

emner vedrørende Frankrig og 
franske forhold. Hun taler for 
virksomheder, på gymnasier, i 

foreninger, for faglige 
sammenslutninger, samt for 
lokale afdelinger af Alliance 

Française. 
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