IN SAMENWERKING MET
D&B EVENTMARKETING
CREATIVITY WITH A CAPITAL C

Je bedrijf groeit en je neemt nieuwe medewerkers aan. Een geweldige voortgang waar je trots op bent. Je
merkt alleen dat het lastig is om al je nieuwe medewerkers mee te nemen in de visie, strategie en boodschap
van je bedrijf. Zeker nu zoveel collega’s op afstand werken. Hoe zorg je ervoor dat (nieuwe) medewerkers de
visie, waarden en strategie van je bedrijf écht voelen en uitdragen? Dat ze zich ambassadeur van jouw merk
gaan voelen? Het antwoord: een kick-off, onboarding of reboarding bij Capital C.

COMPANY
STRATEGY

Geen stoffige presentatiezaal maar het gehele gebouw krijg je tot je beschikking om samen te bouwen aan
je organisatie. De bedrijfsstrategie, cultuur, het maken van connecties, samen plezier maken en het creatief
boosten van je mensen staan centraal. Deze vijf bouwstenen zijn de basis voor jouw reis. Je gaat op expeditie
door het pand: van onze museumgarage naar de kitchen en van de designer meeting rooms naar de pop-up
expositie en eindigen in onze indrukwekkende glazen koepel en de klokkentoren, waar duizenden klokken
tikken. Allemaal in hartje Amsterdam. Voor één dag is dit pand van jou.

CULTURE

CREATIVE
BOOST

THE CLOCK TOWER

THE PINK SALON

THE HIGH LIGHT

CONNECT

CELEBRATE
THE HIGH LIGHT

POP-UP GALLERY

CAPITAL KITCHEN
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MORNING
ONDERGRONDS MUSEUM - De parkeergarage
is niet zomaar een parkeergarage. Het is een
museum en tijdens jouw building for a day is het
een underground ochtendclub. Direct pieken en
die energie meenemen voor de rest van de dag.
Dat is het idee.
MET JE HOOFD IN DE WOLKEN IN THE SKYSCAPE
- Een andere kijk op het leven, op de organisatie en
jezelf. Joost Rigter ziet nog maar 0,8% en neemt je
in The Skyscape mee tijdens een inspirerende talk
over lef, acceptatie en zelfvertrouwen. Je sluit af
met een relaxte yoga set.
NIEUWE ENERGIE IN CAPITAL KITCHEN - Tijd
voor een drankje of powerboost, barman? Ehh...
Baas?! Met je baas als barman en kostelijke hapjes
en drankjes laad je weer helemaal op in Capital
Kitchen. Gezond naar binnen, gezonder naar
buiten. En door!
SCHRIJF JOUW HERO-STORY IN THE PINK SALON
- In de wonderlijke wereld van Roald Dahl ga je in
The Pink Salon je eigen hero journal creëren. Wat
is je superkracht en verhaal?
VOEL DE DRUK IN THE CLOCK TOWER - Snel door,
want de tijd tikt! Bij de Clock Tower ga je binnen
de tikkende tijd van de pressure cooker nadenken
over de bijdrage die jouw bedrijf heeft binnen
maatschappelijke thema’s.

AFTERNOON
OMDENKEN IN THE ROUND ROOM - Het hoeft allemaal
niet groot en moeilijk te zijn, soms helpt het om te
denken als een kind. Daarom is er The Round Room. Geen
zware maatschappelijke thema’s maar nadenken over
vernieuwing en innovatie. Weg met laptops en notulen!
Knutselen, schilderen en grenzeloos denken is hoe we hier
te werk gaan.
MUSIC MAESTRO IN THE MODERN FOSSIL - We gaan door
naar The Modern Fossil waar The Sound of The Company
wordt opgenomen. Met een oude platenspeler in een
ruimte, gevuld met nostalgische momenten, leg je samen
de impactvolle momenten en de doelen die jullie voor de
toekomst hebben vast.
NAAR DE BASIS IN THE ESSENTIAL - Een goed gesprek doet
wonderen, daarom is er The Essential. Hier ontsnap je uit de
drukte en ga je terug naar de kern van jezelf en het bedrijf:
hoe gaan we zowel persoonlijk als voor het bedrijf het beste
uit de organisatie halen?
SPACE OUT IN THE AIRSPACE - Tijd om te bewegen! Op ons
dakterras waarbij je over de hele stad uitkijkt, ben je even
weg uit het gebouw en ga je samen met je teamgenoten
strijden tegen de anderen in een competitief vraag-, foto- en
videospel. Wie scoort de meeste punten en wint de game...?
VOORSPEL DE TOEKOMST IN THE HIGH LIGHT- Aangekomen in de
top van Capital C houdt de CEO in The Beyond & Upper Club een
inspirerende talk over de strategie van je bedrijf. Je mensen
zullen opgeladen en trots naar buiten lopen.

CREATIVITY WITH A CAPITAL C

EVENING
THE HIGH LIGHT - En last but not least, wat
is een geslaagde on-boarding, reboarding
of kick-off zonder borrel en feestelijke
afsluiting? Vanuit de High Light kijk je uit over
het prachtige Amsterdam en vier je samen
met je (nieuwe) collega’s een geslaagde dag
bij Capital C onder het genot van hapjes,
drankjes en gezellige muziek.

BUILDING BLOCKS - Naast de
ingeroosterde sessies in de creatieve
ruimtes is het mogelijk om volledig eigen
dag te bouwen! Een aanvullend groot
feest, een arcade hall als bedrijfshub,
een rondreis langs onze pop-up Art
Gallery, je kunt het zo gek niet bedenken
of het is mogelijk.

THE ONLY WAY IS

UP!

6. VOEL DE DRUK IN
THE CLOCK TOWER

7. STRATEGIE
SESSIES MET DE
CEO IN THE ABOVE

5. SCHRIJF JOUW
HERO-STORY IN
THE PINK SALON

8. CELEBRATE IN THE
HIGH LIGHT! SAMEN MET
JE COLLEGA’S ON TOP OF
THE WORLD

4. MET JE HOOFD IN DE WOLKEN
MET EEN INSPIRERENDE TALK DOOR
EEN INDRUKWEKKENDE SPREKER

START
1. KICK-OFF IN ONZE
MUSEUM GARAGE

3. TERUG NAAR
DE BASIS IN THE
ESSENTIAL

2. VITAMINE SHOT &
ONTBIJT IN
CAPITAL KITCHEN
CREATIVITY WITH A CAPITAL C

INTERESSE?
Neem contact op met ons!
www.capitalc.amsterdam
events@capitalc.amsterdam
+3120 24 77 010

De mogelijkheden zijn net zo eindeloos en creatief als het gebouw van Capital
C. Binnen elke ruimte staat een specifiek thema van een kick-off, on- of
reboarding centraal. Waarbij elke ruimte hier een creatieve spin aan geeft. Het
doorlopen van alle kamers is dan ook essentieel voor een geslaagde Building
(for a) Day. Na deze expeditie zijn werknemers bekend met de cultuur, hebben
ze kennis van de bedrijfsstrategie, is er op verschillende manieren interactie
geweest tussen de verschillende collega’s, zijn de medewerkers volledig ge’powerboost’. Dit maakt elke medewerker trots op het bedrijf waar ze voor
werken, zowel oude als nieuwe collega’s.
Capital C en D&B Eventmarketing hebben de basis voor je klaarliggen, maar
samen met jou kunnen we dit programma geheel personaliseren. Denk aan
specifieke vraagstukken die behandeld worden of op maat gemaakte spellen
die we voor jou ontwikkelen. Aan het einde van de dag zullen jouw doelstellingen
behaald zijn!
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