Neem samen met je collega's deel aan de Deinze
Industrie Teamtrophy op zaterdag 28 augustus 2021!
Een sportieve namiddag waarbij je je collega’s beter leert kennen en het op een
ludieke manier opneemt tegen andere Deinse bedrijven? Ook dit jaar organiseert
Deinze Industrie opnieuw een toffe en laagdrempelige teambuilding met
prijsuitreiking en hapje en drankje. Voel je je dan ook geroepen om jouw bedrijf op
een positieve manier in de aandacht brengen, bespreek het dan met je werkgever,
vorm een team en schrijf je in om een onvergetelijke namiddag te beleven!

Wat staat er op de planning? Zaterdag 28
augustus 2021 start met een gezamenlijke
warming-up om 14.30 uur. Daarna zullen
kleine teams van verschillende bedrijven het
opnemen tegen collega-bedrijven in een
teambuilding. De leuke proeven zullen draaien
rond het thema "te land, te water en in de
lucht". Omdat de opdrachten bedoeld zijn om
collega's op een originele manier te laten
samenwerken hoef je gelukkig niet het snelste
of sterkste sporttalent te zijn. De meeste
proeven gaan door op het Teamadventureterrein in de Brielmeersen, maar je zal ook
even de Leie opgaan met een megaSUP. Rond
18 uur wordt de namiddag afgesloten met een
prijsuitreiking en met een BBQ-broodje en
drankje.
Ook je familieleden zijn welkom! Of het nu
is als supporters of om intussen de mooie
Brielmeersen te verkennen.

Inschrijvingen: Een deelnemend team
bestaat uit 4 personen en per bedrijf zijn
meerdere teams mogelijk. De kostprijs per
team bedraagt € 200 als het bedrijf lid is van
Deinze Industrie of van Deinze Winkelstad.
Voor teams van niet-leden wordt € 300
gerekend. Inbegrepen in die prijzen zijn 2
drankjes en 2 BBQ-broodjes per teamlid. Je
inschrijven voor de Deinze Industrie
Teamtrophy kan via info@deinzeindustrie.be.
Heb je nog vragen? Mail of bel dan naar
Yannic Demeyer, coördinator Deinze Industrie
(info@deinzeindustrie.be of 0497 480 657).
Praktisch: Parkeren kan op de parking naast
het outdoor-terrein van Teamadventure.
Deelnemers kunnen zich omkleden en
douchen in de kleedkamers van AC Deinze,
vlak bij het terrein.

Benieuwd naar de vorige Teamtrophy? Bekijk de beelden op onze website:
http://www.deinzeindustrie.be/wat-doen-wij-voor-u/netwerking/

