Bekijk de webversie

SERIEUS
ENTERTAINEN
ONLINE EN OFFLINE
TEAMBUILDING EN VERGADEREN ONLINE
Meest populaire teambuildingsspellen van dit
moment
Online vergaderen met inhoud en humor, het kan!

Escape Company Game
Alleen jij kan je collega bevrijden uit jullie kantoor!
Dit is een corona-veilige-variant op het
gigantische succes van het real-life spel
‘escape room’. De beste manier om live
bezig te zijn met je collega's of klanten
vanuit je bedrijf.
Hoe dat er uit ziet? Het bedrijf Obelink
maakte maar liefst vier afleveringen om
de kinderen van hun duizenden klanten te
bereiken. Hier een impressie, uitgevoerd
door
RB Producties.
Meer informatie...

Online kerst pubkwis met kerstpakket
Uw medewerkers ontvangen een borrelbox thuis met daarin wat drankjes en
knabbeltjes en een gekleurde kerstmuts,
die bepalend is voor je team. Online
ontmoeten de teamleden elkaar en
strijden de verschillende teams tegen
elkaar onder begeleiding van de
presentator en een muzikant (live).
Maatwerk, uw eigen unieke pubkwis
Het is mogelijk om een ronde vragen over
de bedrijfstak of afdeling in de kwis te
verwerken. Meer informatie...

Samen aan het werk in het nieuwe normaal
Digitaal online live theater voor videovergaderingen, seminars, online borrels,
bedrijfsvergaderingen en andere ontmoetingen
The Big Mo speelt deze interactieve
voorstelling voor al uw medewerkers. Dat
kan in een live setting die past bij de
maatregelen of via een video meeting. De
improvisatieacteurs van The Big Mo
kijken samen met Hetty Heyting (bekend
van o.a. De Familie Knots) met het
publiek terug en vooruit. We staan stil bij
de crisis, maar blijven niet stilstaan. Dit is
theater om elkaar opnieuw te ontmoeten,
op een veilige manier en met
humor! Meer informatie...
The Big Mo vertelt je graag hoe het werkt,
klik hier.

#wewillsurvive
De gehele creatieve sector maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de
maatregelen rond Covid-19. We zijn creatief dus we bedenken wel weer wat, maar
het is voor iedereen een spannende tijd. Help ons er doorheen en nodig ons uit. Je
klanten en collega's zullen het meer waarderen dan ooit, want niets is meer
normaal.
Bekijk ons volledige aanbod en laat je raken!
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@2bemoved.nl toe aan uw adresboek.

