Artifex
Make Work More Fun

Juist in een tijd waarin we meer thuiswerken is
het belangrijk om jouw medewerkers of team te
betrekken, verbinden en motiveren. Het is goed
voor te stellen dat er behoefte is aan afwisseling
tussen werk, sociaal contact met collega’s en
ontspanning. Maar hoe kun je samen iets
ondernemen?
Wij maken (culturele) content die je samen met
jouw team kan beleven. Een comedyshow tijdens
de vrijdagmiddagborrel? Of toch liever een
inspirerende spreker die jouw team kan inspireren
en motiveren? Wij bieden een unieke ervaring aan
– op maat gemaakt voor jouw organisatie.

Meerdere onderzoeken tonen aan dat het hebben
van werkplezier positieve gevolgen heeft voor de
productiviteit en het innovatieve denkvermogen
van medewerkers.
Juist in tijden waarin men (grotendeels)
thuiswerkt ligt het gevaar van een afname in
werkplezier op de loer. Men komt elkaar niet
meer tegen bij het koffie-apparaat en de kleine
gebaren van organisatie naar medewerkers vallen
weg. Daarom is het belangrijk om juist nu
waardering te tonen aan jouw medewerkers en
om iets ‘extra’s’ voor hen te doen.

Als bureau voor activatie en communicatie
brengt Artifex samen met haar opdrachtgevers
mensen in beweging in samenwerking met
kunstenaars, artiesten en creatieven. Jullie talent
werkt hard en dat mag beloond worden!
Als cultuurmakelaar heeft Artifex een groot
cultureel netwerk. We willen de kunstenaars,
artiesten, sprekers en gidsen die momenteel
thuiszitten wegens het covid-19 virus, koppelen
aan het bedrijfsleven. Dit is essentieel in tijden
waarin de culturele sector onder druk staat.
Samen met dit talent en hun vernieuwende
ideeën
maken
we
onze
maatschappij
veerkrachtig en zorgen we dat we er samen sterk
uitkomen.

De content is opgedeeld in categorieën, namelijk culture, learnings en
enjoyment. De content wordt op maat gemaakt voor jouw organisatie
en het is mogelijk om een keuze te maken uit het aanbod. Het
toegevoegde ‘menu’ is een voorbeeld van de invulling van de content –
deze kan, in samenspraak met de organisatie, op maat worden
gemaakt.

Laat je inspireren
door cultuur.

Het meegeven van
een nieuwe
wetenswaardigheid.

Het ‘geven ’van
cadeautjes /
verrassingen.

Verwen je medewerkers met een culturele en
creatieve verrassing. Artifex weet als geen ander wat
er speelt op cultureel vlak en zet hiervoor graag haar
netwerk in.

• Tussen Kunst en Kitsch: neem een voorwerp uit
jouw huis en bel digitaal in met een kunstexpert
uit Artifex’ netwerk.

• Deel jouw favoriete werkmuziek met je collega’s.
Onze in-house editor maakt hier aan het einde
van de week een op maat gemaakte radiomix
van.

• Geniet van een mooi ochtendconcert, speciaal
gespeeld voor de medewerkers van de
opdrachtgever. Deze wordt live opgenomen en
medewerkers kunnen het concert digitaal
bijwonen.

Learnings bieden ‘food for thought’. Verschillende experts
worden ingezet om een inspirerend verhaal te vertellen
over een onderwerp binnen of buiten jullie vakgebied.

• Food for thought: Volg een masterclass van Eric
Schreuder en gebruik deze gelegenheid om hem al
jouw vragen te stellen.

• Luister mee tijdens een Ted X-talk over recente
ontwikkelingen in het vakgebied, speciaal georganiseerd
voor jouw medewerkers, uitgevoerd door een
succesvolle ondernemer vanuit ons netwerk of juist uit
het netwerk van het bedrijf.

• Ontvang een boek naar keuze over een interessant
onderwerp die past bij het vakgebied van de organisatie
en ga na afloop in gesprek met de auteur.

Met een flinke dosis fun kun je bijvoorbeeld de week
afsluiten. Verschillende artiesten en kunstenaars worden
ingezet om hierbij te helpen. Film, theater, comedy of
muziek; er is voor ieder wat wils.
•

Comedians worden uitgenodigd om een digitale show
te geven voor de medewerkers. Dit talent wordt
ingezet om een interactief spel neer te zetten.

•

De wekelijkse teamupdate wordt gegeven door een
dichter of performer om zo de week op verrassende
manier af te sluiten. De meest belangrijke
ontwikkelingen binnen het bedrijf worden doorgegeven
en de artiest zet dit om tot een kleine show.

•

Bezoek de digitale première van een nieuwe film of
documentaire en ga na afloop in gesprek met de
regisseur.

•

Wat is het minimum aantal medewerkers om deze service te kunnen afnemen?
Het Make Work More Fun contentpakket is het meest geschikt voor organisaties vanaf 200 medewerkers. Minder kan ook, maar dan gelden hogere prijzen.

•

Voor welke periode kan ik het contentpakket afnemen?
De content kan eenmalig worden afgenomen, maar ook op abonnementsbasis. De content wordt dan elke maand op maat geproduceerd voor jouw organisatie.
Deze samenwerking wordt aangegaan voor een minimale periode van drie maanden.

•

Kan ik zelf bepalen welke content ik afneem?
Wij werken met het ‘keuzemenu’-concept. Wij, als redactie, maken een maandelijks voorstel voor content en de organisatie kan aangeven welke
content aansluit bij haar medewerkers.

•

Kost het invoeren van het contentpakket ons, als organisatie, tijd?
Artifex ontwikkelt, levert en evalueert de content. Wij ontwikkelen een platform en programma en deze wordt gecommuniceerd naar de medewerkers.
Artifex ontzorgt jullie als organisatie; het invoeren van het contentpakket kost geen extra tijd.

•

Hoe wordt de content aangeleverd en op welke manier verspreid ik deze binnen mijn organisatie?
De manier waarop de content wordt aangeleverd hangt af van het pakket. Wij kunnen bijvoorbeeld live streams faciliteren, bestanden aanleveren of
pakketjes per post versturen. De content kan worden aangeleverd op een webpagina. Dit gaat in overleg met de
organisatie.

•

Op welke manier wordt onderzocht welke behoefte de medewerkers hebben en welke content aanslaat?
Wekelijks versturen wij een korte enquête om te peilen welke content wordt gewaardeerd en in welke content de medewerkers nog meer geïnteresseerd zijn.

•

Welke kosten zijn er verbonden aan het contentpakket?
Het Make Work More Fun contentpakket kost 25 euro per medewerker per maand. Deze prijs is exclusief BTW, extra incentives, zoals het opsturen van
een pakket met gadgets, tegoedbonnen et cetera. (Koffie/thee faciliteiten kosten ook circa 25,00 euro per medewerker ,per maand!)
Bij minder dan 200 deelnemers bedragen de kosten vanaf 35,00 per maand, per medewerker.

Wij geloven in de kracht van kunst en cultuur. Het kan mensen raken, verbinden
en inspireren. Door het bieden van indrukwekkende ervaringen, creatieve
ideeën en de impactvolle overdracht
van verhalen openen we deuren naar nieuwe werelden.
Artifex is de creatief en daadkrachtig verbinder van organisaties & mensen met
kunst en cultuur als content. Creëer samen met ons waardevolle ervaringen
voor jouw doelgroep, stimuleer participatie en versterk je merk met duurzame
herinneringen. Maak gebruik van de kracht van kunst en cultuur. Maak gebruik
van de kracht van Artifex.
Wij zijn Artifex. Opgericht in 1988 en uitgegroeid tot toonaangevend bureau
binnen de culturele sector en creatieve industrie. Als bureau voor activatie en
communicatie brengt Artifex samen met haar opdrachtgevers mensen in
beweging in samenwerking met kunstenaars, artiesten en creatieven.

GAAN WE DE UITDAGING AAN?
MAKE WORK MORE FUN!

