“
“Krijg je er energie van?”

Buro voor creatieve communicatie

Advies Strategie Creatie Inspiratie Training

“

Aan de slag, hoe dan?
•

Laat ComQi uw strategie,- brainstorm,- of denktank
begeleiden. Dat kan een eenmalige sessie zijn of
een serie bijeenkomsten. Kom zo tot een nieuw idee,
aanpak of samenwerking.

•

Laat ComQi een maatwerk-training verzorgen om het
innovatief vermogen van uw organisatie te versterken.

•

Sluit een Creativiteitsabonnement af:
6 of 10 gefaciliteerde bijeenkomsten inclusief
voorbereiding voor een scherp tarief.

Ook voor:
•
•

Tijdelijke inhuur voor versterking communicatiekracht
Projectcommunicatie

Ervaringen met ComQi
“We zaten helemaal vast. Door de creatieve manier
waarop Dénise onze strategie-bijeenkomst begeleidde,
kregen we weer richting voor ons project.”
“Wat een verrassende werkvorm was dat.
Ik ben ineens veel meer te weten gekomen
over mijn collega.”
“In hele korte tijd zijn we met een groep collega's
op geweldig leuke en uitvoerbare ideëën gekomen.”

ComQi
Lyclamaweg 24, 8423 TC Makkinga
06-45666987 | info@comqi.nl | www.comqi.nl

Buro voor creatieve communicatie

ComQi is een buro voor creatieve communicatie.
ComQi helpt bedrijven en organisaties om hun
communicatie-impact te vergroten door
de communicatiekracht (Qi) te versterken.
Bijvoorbeeld door het geven van advies, brainstorm, trainingen,
of het bedenken en uitvoeren van een aansprekende campagne.
Als het anders moet en een flinke dosis creativiteit
en improvisatie gewenst is, ben je bij ComQi aan
het juiste adres.

“
“Krijg je er energie van?”
ComQi inzetten?

?

?

Heb je een vraag waar
je een oplossing voor zoekt?
Of zoek je draagvlak voor
een oplossing?

Nee

Ja

Werken de voor de hand
liggende oplossingen?

Ja

Nee

Wil je het eens anders
en creatiever aanpakken?

Nee

Ja

Zoek je een
onafhankelijke partij die
geen hinder heeft van de
historie van een probleem?

Nee

Ja

Wil je resultaat (met plezier)?

Nee

Ja

Bel ComQi
06 - 45 66 69 87

Alles onder controle
Houden zo!

Door slimme inzet van
creatieve tools krijg je
de maximale opbrengst
uit een bijeenkomst.

Mocht je in de toekomst
toch ComQi power zoeken
bij processen of
vraagstukken, dan help
ik je graag.

Creatieve (fun)methodieken
• Business Model Canvas
• Factor-C
• Communicatieframe
• Creatief denken
• Visueel faciliteren
• LEGO® SERIOUS PLAY®
• Faciliteren van dialogen
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