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Funkey Summer Edition
Het zonnetje schijnt. De BBQ is aan het smeulen. De gin tonic
staat koud. Het is plezant!
Meteen ook de ideale periode om nog eens op teambuilding te
gaan. Er ligt nu toch wat minder werk op de plank en er is dus
meer tijd voor ontspanning. Funkey geeft je graag wat
inspiratie voor zomerse, (ont)spannende en originele
teambuilding activiteiten!
Ja, ik wil een teambuilding plannen!

Labyrinth, het maïsdoolhof 2.0
Heb je goesting om nog eens verloren te lopen in een maïsveld?
Wil je je vrienden of collega's eens goed de stuipen op het lijf
jagen? Doe dan mee aan Labyrinth, een origineel doolhofspel

in een maïsveld. Als bedrijf kan je deze unieke ervaring
exclusief via Funkey boeken van begin augustus tot eind
september.

Ja, ik wil verloren lopen in de maïs!

On the road again
Zomer betekent ook meer buiten zijn: wandelen, zwemmen,
fietsen, ... Daarom heeft Funkey ook een paar zomerse ideetjes
voor een outdoor teambuilding op wieltjes!
Bij "Vesper" Way To Go gaan jullie op verkenning met
elektrische steps en nemen jullie het onderweg tegen elkaar op
in een toffe mix van activiteiten die de communicatie,
samenwerking en vooral het plezier bevorderen.
Wil je allemaal samen in grote luxe de baan op? Kies dan voor
VIP Maffia. De VIP bus brengt jullie van de ene shoot-out naar
de andere afrekening.
Wil je als team leren samenwerken en groeien? Dan is
Teamskills iets voor jou. Deze leerrijke en creatieve
teambuilding met oldtimers combineert leren met fun.
Zijn zon, zee en strand meer je ding? Neem dan deel aan de
Quizetaxe Rally, een ludieke go-kart-race langs de kust
waarin je als team je weg moet zoeken aan de hand van
antwoorden op grappige quizvragen.

Ja, ik wil een teambuilding op wieltjes!

Funkey Fest: een unieke belevenis!
Het festivalseizoen staat voor de deur. Dat betekent meteen ook
het begin van een periode vol positieve vibes, vrienden, goede
muziek en lekker eten. Geheel in deze mindset ontwikkelden
we Funkey Fest, een uniek teambuildingfestival waarin we een
mix brengen van de activiteiten, muzikale acts en catering van
jouw keuze.
Ja ik wil een eigen exclusief teambuilding festival!
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