Teambuilding
Family Day
We maken van uw avontuur een feest
en van uw feest een avontuur!

Family Day
Een goede werksfeer is onontbeerlijk voor
een gezond bedrijf want collega’s zie je soms
vaker dan je eigen familie. Maar hoe zit het
met de familie van je collega’s? Verwen uw
werknemers met een Family Day van Avanco!
Een Family Day houdt het midden tussen een
opendeurdag en een teambuilding: het is een
themadag voor uw werknemers én hun gezin.

Zo leren collega’s elkaar op een heel andere manier
kennen. Avanco ontvangt de gasten in stijl en zorgt
voor coole thema-activiteiten en onversneden
entertainment voor alle gezinsleden!
Jong en oud beleeft een zalige dag door ons tot
in de puntjes verzorgd.
Als bedrijf haalt u zo de band aan met
uw werknemers, verhoogt u hun loyaliteit en leg je
ze heerlijk zacht in de watten. Omdat ze het
verdienen. Voor minstens een dag wordt uw
bedrijf één grote familie.

Teambuilding
WAT SCHEPT DE HECHTSTE BAND?
a) Met de collega’s bijkletsen aan
het koffieautomaat? (voor de twintigste keer
horen hoe goed het kind is in wiskunde)
b) Met de collega’s een actief dagje beleven
waar je eerst de hersens kraakt over een
raadsel en dan een actieve uitdaging tot een
goed einde brengt?

Een teambuilding is de beste manier om uw
werknemers dichter tot elkaar te brengen buiten
de comfortzone van hun werkplek. Collega’s krijgen
de kans om andere facetten van elkaar (en zichzelf)
te leren kennen en dat is ongetwijfeld een zegen
voor de werksfeer.
Avanco heeft voor elk wat wils. Zowel voor
wie op zoek is naar een dag vol avontuur of wie
het rustiger aan wil: plezier en een goede
ambiance is de hoofdzaak. Ontdek onze
verrassende teambuildingspakketten.

Ontdek alle laatste nieuws op
www.avanco-adventure.com
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