Welcome Back - formule
In deze onzekere periode wil je je team blijven verbinden,
motiveren en de teamspirit hoog houden. Hoe doe je dat in een
tijd waarin we weer naar kantoor gaan om samen de draad op te
pakken? De Welcome Back-formule biedt jou een mooi en
concreet pakket voor de perfecte start. Met Welcome Back kun
je iedereen een warm welkom geven en je team:
•

Verbinden, reflecteren en motiveren

•

Waarderen en bedanken

•

Een positieve vibe meegeven

Welcome Back is:
•

Effectief en krachtig

•

Op maat en verrassend

Welcome Back is inzetbaar:
•

Op kantoor of externe locatie

•

Tussen de werkzaamheden door.

•

Voor meerdere groepen of 2 dagen na elkaar

Welcome Back - day

•

Alle medewerkers ontvangen vooraf een teaser.

•

Een week na ontvangst van de teaser is de “fysieke”
uitvoering van Welcome Back day.

•

Alle medewerkers worden op kantoor ontvangen door de
enthousiaste host en trainer van de dag.

•

Tijdens de morning coffee break of lunch zijn er
gezamenlijke activiteiten. Op 1,5 meter afstand wordt er
geluisterd, gespeeld, gestreden én gelachen.

•

De Welcome Back day wordt positief afgesloten met een
kleine verrassing voor alle medewerkers.

Welcome Back - keuzes
Prijzen zijn per dag, exclusief BTW, tot en met november
2020 en gebaseerd op minimaal 25 personen.

Starter € 79 p.p.
•

Teaser

•

Host

•

Activiteit (quiz met opdrachten)

•

Give away

Medium € 99 p.p.
•

Teaser

•

Host

•

Give away met bedrijfslogo

•

Cabaret op maat

Excellent € 109 p.p.
•

Teaser

•

Host

•

Give away met bedrijfslogo

•

Cabaret op maat

•

Getekend creatief verslag als blijvende herinnering.

Aan te vullen met de optie op healthy food uit een foodtruck

Welcome Back - contact

Meer weten? Neem contact op met:
• Ilse Hofstee

06-53964775

• Annemieke van ‘t Hof

06-30372724

• Nicoline van Mulken

06-55128558

