EEN UNIEKE BUSINESS GAME SPECIAAL OP MAAT GEMAAKT VOOR UW BEDRIJF

The Next Level is een interactief en educatief spel dat
speciaal op maat en in de look & feel van uw bedrijf
gemaakt wordt. Het spel kan voor diverse interne en
externe doeleinden worden ingezet en kan op iedere
locatie worden gespeeld.
THE NEXT LEVEL kunt u inzetten voor:

THE GREAT AIM
OF EDUCATION IS
NOT KNOWLEDGE
BUT ACTION
Herbert Spencer, Filosoof 1820 – 1903

• Introductie nieuw product of dienst (extern)
• Introductie nieuwe strategische doelstellingen (intern)
• Versteviging en uitbreiding netwerk
• Verbetering imago
• Verbetering interne communicatie
• Versterking teamspirit
• Samensmelting medewerkers na fusie

Business Game: The Next Level
Crawfield is uw partner in het organiseren van meetings & business events. Als enige
in Nederland biedt Crawfield de business game The Next Level aan, een interactief en
educatief spel dat speciaal op maat en in de look & feel van uw bedrijf gemaakt wordt.
Het inzetten van een business game is voor diverse doeleinden geschikt. Zowel
voor interne en externe communicatie is The Next Level een perfect middel om een
bepaalde boodschap over te brengen. Naast een educatieve factor is het spelen van
het spel ook een ideale manier om elkaar te leren kennen, banden aan te halen en
onderlinge relaties te versterken.

The Next Level wordt gespeeld op een digitaal bordspel waarbij een unieke locatie dient
als ‘hoofdkantoor’, bijvoorbeeld in het centrum van een stad of in een industriële omgeving.
Diverse inhoudelijke en ludieke opdrachten zijn onderdeel van het spel. Om deze op te
lossen zijn snelheid, een bepaalde strategie en sterke onderhandelingsmethodes van
groot belang. Ieder team heeft dezelfde missie: het beste uit jezelf en je team halen!
Vaardigheden die in The Next Level aan bod komen zijn:
• Teamwork
• Communiceren
• Leiding geven
• Beslissingen nemen
• Delegeren
• Doelgericht werken
• Motiveren
• Werken onder tijdsdruk
• Overdracht van taken
• Strategie bepalen en bijsturen
• Omgaan met veranderingen

MEER WETEN OVER HOE U UW BEDRIJF NAAR THE NEXT LEVEL KUNT BRENGEN?
Neem dan contact op met Crawfield:

T 0184 74 5025

E info@crawfield.com

CRAWFIELD
stationsweg 109
3362 HC SLIEDRECHT
www.crawfield.COM

EXPECT THE UNEXPECTED

