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3 tips om coronaproof
de feestdagen te vieren

Sinterklaas-drive-thru-parade
We zijn er inmiddels mee vertrouwd: de
Covid-testrij, alleen bij deze wordt u
beziggehouden door roetveegpieten. U,
want uw kinderen zijn ook onderdeel van
de drive-tru-parade. Online bereiden wij
de kinderen voor, zodat zij de Sint kunnen
verrassen met hun eigen show.

De parade
Op uw eigen terrein richten we een drive-tru in. U kunt kiezen uit verschillende
parade-onderdelen: kadootjes-bar, zandtekenaar of een dichtpiet. Natuurlijk is Sint
een vast onderdeel van de parade.
Meer informatie...

Cabaret geeft helderheid over online en offline
werken
De actrices Liek en Lein (beter bekend
als Eva's Appel) verzorgen een knallende
kickoff die zowel offline als online is te
boeken. Een humoristisch en zeer
waardevolle en effectieve teamochtend
dat je kunt inkleden met workshops,
interactief theater online én offline!
Meer informatie...

Online kerst pubkwis met kerstpakket
Uw medewerkers krijgen
een borrelbox thuisgestuurd met daarin
wat drankjes en knabbeltjes en
een gekleurde kerstmuts die bepalend
is voor je team. Online ontmoeten de
teameden elkaar en strijden de
verschillende teams tegen elkaar onder
begeleiding van de presentator en een
muzikant (live).
Maatwerk, uw eigen unieke pubkwis
Als enige in Nederland maken wij de pubkwis helemaal voor u op maat. Het is
mogelijk om een ronde vragen over de bedrijfstak of afdeling in de kwis te
verwerken.
Meer informatie...

#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.

