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De ultieme teambuilding in deze
bizarre tijden! 
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Lizette 

Zaakvoerder die vooral slaapt.

Jorne Segers

Founder zoals dat zo mooi

klinkt.

Elisabeth Van Ostade 

Regelt zowat alles wat de andere

twee niet kunnen.
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Dag enthousiasteling! 

Onze namen zijn Elisabeth en Jorne, beide 27 jaar en 2 hyperkineten

die samen al gedurende 5 jaar lang hun eigen fitnesscentrum runnen.

We zijn het dus gewoon om van 's ochtends tot 's avonds energie te

geven aan honderden mensen per week. Tijdens de allereerste

lockdown was het voor ons enorm zoeken naar het sociaal contact

met onze vrienden. We wilden, ondanks de afstand, niet afstandelijk

worden van hen en hebben daarom 'De Corona Spelen'

georganiseerd.

Wisten wij veel dat dit zo'n gigantisch toffe week ging worden waarbij

we onze vrienden echt op een andere manier hebben leren kennen.

Wat we wel wisten na deze week is dat we dit moesten delen met zo

veel mogelijk mensen om deze bizarre tijden een pak draaglijker te

maken. Vervolgens zijn we volop aan de slag gegaan en hebben we

'De Corona Spelen' uitgewerkt tot een volwaardig concept. 

En nu zijn we hier, bij jou! 

Wij zijn alvast klaar voor de week van jullie leven! 

Jullie ook? 
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BEDRIJVEN / VRIENDEN / FAMILIES

CORONAPROOF

PLEZIER 

3-5 DAGEN

OUT OF THE BOX

GEEN VERPLAATSINGEN

UITDAGEND
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Het doel van 'De Corona Spelen' is om als team zo veel mogelijk

punten te behalen gedurende de spelweek.

Het spel start op maandagochtend en eindigt op vrijdagmiddag.

Punten zijn te verdienen aan de hand van het voltooien van

opdrachten. Alles gebeurt via een online platform waardoor

persoonlijke contact niet nodig is. Alle voltooide opdrachten worden

ingestuurd aan de hand van een filmpje of foto naar een besloten

groep. Dit brengt zeer veel grappige momenten teweeg doorheen

deze week. Wij hebben met deze spelen enkele duidelijke doelen die

we willen behalen binnen een groep! 

Plezier:

een onvergetelijke week waarbij humor centraal staat.

Ontdekken:

ontdekken wat de persoonlijke sterktes zijn per indidividu.

Samenhorigheid:

opdrachten waardoor een groep echt gaat moeten samenwerken.

Lachen Gieren Brullen

zoals we zeggen, lachen gieren brullen.
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                                                         Basic       Standard      Customized      Deluxe

Aantal deelnemers 5 - 500                                                                                                                                                   

Coronaproof        

3-5 dagen spel       

Uitgeschreven opdrachten handboek

Uitgeschreven tijdsschema 

Geen verplaatsing voor deelnemers    

Uitgewerkte video opdrachten

Gepersonaliseerde opdrachten

Volledige spelbegeleiding
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                                                 Basic     Standard    Customized    Deluxe

30-49 pers                                               20                   24                      31                        45

50-99 pers                                               18                    22                     29                       42

100-199 pers                                           16                    20                     27                       39

200-300 pers                                          14                    18                      25                       36

300+ pers                                                 12                    16                      23                       33

Tarieven zijn exclusief BTW.

Extra optie: 2  best  o f f  a f termovies  op  di  +  do  :  € 450 

Tarieven zijn per persoon.
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 Telefoon

Je bereikt ons via volgend telefoon nummer: 0032.474.92.54.98

E-mail

Mailen kan via; Jorne@focuscoaching.be

Facebook

Je vindt ons terug op Facebook via: Corona spelen

Instagram:

Je vindt ons terug op Instagram via: Corona_spelen



De corona spelen 
M E T  A F S T A N D  H E T  P L E Z A N S T !  


