Een gelukkig 2014!
Wij wensen u dit nieuwe jaar veel succes in al uw toekomstige projecten.
Omdat communicatie en welzijn de succespilaren van uw bedrijf zijn,
hebben wij onze verbeelding even laten spreken om manieren te vinden die uw leven op het werk kunnen verbeteren.
Wie weet, misschien kunnen deze dromen op een goede dag hun nut bewijzen op uw werk,
in uw relaties met collega’s en voor uw persoonlijke vervulling.

Beeld u in...
De magische zandloper: U hebt veel inspiratie
maar helaas ook tijd te kort om een dossier
af te maken. Draai de zandloper om en win
daarmee kostbare minuten om uw creativiteit
ten volle in te zetten.

The wonderful room: Behoefte om er eens
tussenuit te zijn? Deze ontspanningsruimte opent
deuren naar een imaginaire wereld met de
mooiste landschappen van onze planeet.
U komt volledig relaxed terug.

De GPS schoenen: U zoekt een collega?
Deze technologische schoenen leiden u heel
gemakkelijk doorheen alle gangen van uw bedrijf,
dankzij een ingebouwde GPS.

Het Zen Snoepje: Angst om voor een publiek te
spreken? Dit snoepje regelt uw adrenalinegehalte
tijdens uw presentatie. Gedaan met zwetende
handen en een trillende stem…

De geluidsvrije bubbel: Nood aan wat kalmte
en concentratie in een open ruimte?
Deze onzichtbare bubbel regelt het omgevingsgeluid
zodat u uw werk in alle rust kan doen.

Dit lijkt nu nog een droom
maar er bestaan al concrete oplossingen om uw werk en uw welzijn te verbeteren.

Eén voorbeeld : Communicatie.

We wensen u een jaar vol van verrijkende uitwisselingen.
Ons volledige team,
Michaël, Céline, Sarah, Mally, Anne, Michel, Marleen, Murielle,
Patrick, Julie, Gaëlle, Yoana, Sarah, Charline, Pauline, Géraldine, Nadja

+ dan 40 jaar bestaan! + dan 40 jaar ervaring! Tot uw dienst, Nu en Morgen!
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De onhandigheidsgom: Een genante verspreking?
Een misplaatst gebaar? Deze gom voorkomt
conflicten met uw collega’s!

