
Ellen

In welk jaar werd het
Nederlands elftal 2e op het
WK?
Hoeveel KG koffie drinkt de
gemiddelde Nederlander
gemiddeld per jaar
Maak een foto van je huisdier
Maak een video van een
'thuiswerk irritatie'

Stay connected

Ontdek de pakketten:

Het delen met en het

betrokken houden van

collega's.

Waan jezelf even in een
andere cultuur. Wens je
collega's een fijne werkdag in
een andere taal.
Wat is het meest
aantrekkelijke Nederlandse
accent?

Maak een leuk filmpje van de
omgeving tijdens het hardlopen
/ wandelen.
Maak een foto van jouw beste
strektechniek.
Maak een foto van de meest
creatieve attributen waarmee
je thuis sport.

Bak een cake/taart en maak
een foto van het resultaat
Proost op het weekend in een
foto.
Wat is de meest verkochte
kaassoort in Nederland?
Verwen je gezin/partner met
een uitgebreid ontbijt. Film de
reactie. 

Deel je geluksmomentje van de
dag in een foto.
Geef een motiverende speech
voor je collega's en film dit.
Teken je leidinggevende en
maak een foto.
Vertel een mop op een originele
locatie en film dit.

General knowledge

Social & Nature

Stay Fit

Cooking & Drinks Get in touch:

Connection & Motivation

Stimuleer de

interactie terwijl

iedereen thuis werkt.

Bel: 0161 234 322
Mail: info@edgeplore.nl
App: +31616287880

Bezoek: 
Lange Wagenstraat 1
5126 BA Gilze
Nederland

Alle prijzen zijn

exclusief btw en

inclusief presentje

voor de winnaars.



Ellen

Stay connected

Ontdek de prijzen:

De prijzen zijn

afhankelijk van het

aantal gebruikers per

maand.

1 maand: 
3 maanden:
6 maanden:

Bel: 0161 234 322
Mail: info@edgeplore.nl
App: +31616287880

Bezoek: 
Lange Wagenstraat 1
5126 BA Gilze
Nederland

10 - 25 personen

100 - 250 personen

25 - 50 personen

Get in touch:

50 - 100 personen

De prijzen zijn

afhankelijk van het

aantal maanden

gebruik.

Alle prijzen zijn

exclusief btw en

inclusief presentje

voor de winnaars.

12,99
11,49
9,99

1 maand: 
3 maanden:
6 maanden:

10,99
9,49
7,99

1 maand: 
3 maanden:
6 maanden:

8,99
7,49
5,99

1 maand: 
3 maanden:
6 maanden:

7,99
6,49
4,99


