Businessgame
Klant Erger Je Niet
Klant Erger je Niet: Business game
voor klantgericht samenwerken.

Klant Erger Je Niet is een zeer interactieve business game.
De workshop is bij uitstek geschikt om deelnemers het belang van
klantgericht samenwerken te laten ervaren en de inzichten vervolgens
in de eigen werksituatie toe te passen. Thema’s zoals van buiten naar
binnen kijken, klantbehoeften, klanttevredenheid, klantcommunicatie en
het creëren van ambassadeurs zijn de rode draad door de game. Ook
onderlinge samenwerking en het delen van klantinformatie spelen in de
game een belangrijke rol.

Toepassingsmogelijkheden
Samenwerkingstrajecten - Klant Erger Je Niet brengt teams dichter bij
elkaar en creëert een gezamenlijke taal en wij-gevoel.
Klantfocus vergroten - Klant Erger Je Niet zorgt voor een leerervaring
met veel effect op klantgericht samenwerken.
Klantgerichtheidstraject - Als kick-off helpt de game om de focus bij
alle medewerkers op klantgerichtheid te krijgen.
Heisessies, managementdagen, klantendagen - Levendige discussies
over de essentie van klantgericht samenwerken.
Doelgroepen
Klant Erger Je Niet is voor alle medewerkers die samen de klant
ambassadeur willen maken:
•	Teams
•	Teams die met elkaar samenwerken
•	Projectteams
•	Managementteams
Spelvarianten
•	100% spel, uitstekend geschikt voor teambuilding, afdelingsuitjes of
klant/relatie events. Duur: 3,5 uur.
•	Basisversie, met een evaluatieworkshop na afloop. Leuk en effectief in
4 tot 5 uur.
•	Plusvariant, meer tijd voor het creëren en verdiepen van een leerervaring
op maat en reflectiemomenten. Duur: 5 tot 8 uur.
• Maatwerk trajecten, afgestemd op uw persoonlijke behoefte.
Aantal deelnemers
‘Klant Erger Je Niet’ wordt gespeeld met teams van 6 tot 14 personen. Bij
meer deelnemers spelen we met verschillende teams tegen elkaar. Zo
kunnen we ook 200 mensen tegelijkertijd in beweging krijgen.
Investering Klant Erger Je Niet
Een game met een groep van max. 14 personen op uw locatie kost € 2.950.
Bij grotere groepen maken wij graag een prijs op maat voor u.
Prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten, en inclusief alle materialen,
licenties en één of meer gecertificeerde spelleiders/trainers.
Nieuwsgierig?
Spreekt deze business game je aan? Neem dan vrijblijvend contact met
ons op om de mogelijkheden af te stemmen. Heb je specifieke wensen
of wil je een aangepast programma? Vraag ons naar de mogelijkheden.
CONTACT
info@teamplayers.nu
+31 (0)497 76 90 16

