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Akcja rekomendacja
Deszcz CV
Wyścig do stażu 
Quizy dla stażystów
Herosi rekrutacji (Serious 
Games)
Idealny szef
Elevator pitch

Detektyw na tropie
Poszukiwanie skarbu
Pojedynek działów
Podchody
Przejmij flagę
Poznaj swoją dzielnicę/miasto

katalog gier

www.goffline.com/kgJOBS

Poznaj i zastosuj Gry HR PLAYS:

interaktywny Katalog Gier:

Plebiscyt - gra strategiczna
Wyścig  - gra strategiczna
Quizy - rozgrywka
drużynowa
Wparcie sprzedaży (Wyścig)
Jak w zegarku (Meldunki)
All you need is lead
W poszukiwaniach
doskonałości
Liga usprawnień (Wybory)
Kto pyta nie błądzi
(Ankiety)

Liga usprawnień (Wybory)
Test pamięci
Expo-se dyrektora
Występ przed publicznością

BTS (Szyte na miarę):
Kaizen Week
Lean Games
6Sigma Challenge
Innovation - Bridge the Gap
Pojedynek działów
Podważyć Status Quo
Induction
BHP is a mission
Tematyczna Grywalizacja

http://goffline.com/kgJOBS


CEL GRY:  Polecanie jak najlepszych pracowników,
zatrudnienie wiąże się z ustaloną stałą premią dla
polecającego
PUNKTACJA:  Punkty za zatrudnienie poleconego
kandydata, uzależnione od pierwszej wypłaty nowego
pracownika
INTERAKTYWNY KATALOG NAGRÓD:  Premia finansowa
dla każdego, kto osiągnie cel gry

* wartości nagród - do uzgodnienia

W CENIE:

      W CENIE:

 licencja gOffline, warsztaty, omnichannel (www / mobile, offline, sms),

regulamin, GIODO, szkolenie, obsługa koordynatora, raport

Employer branding, zadowoleni pracownicy, którzy stają się Ambasadorami

marki, zwiekszony zasięg komunikacji, mierzalność, transparentność, lepsi

kadnydaci do pracy

Zachęć swoich

pracowników do

polecania swojego

miejsca pracy! Postaw

na jakość i rywalizację,

zyskasz kompetentnych

i zadowolonych

pracowników.

Gra Rekrutacyjna, nr katalogowy: HRF1; HRP1; HRP1

AKCJA REKOMENDACJA
MIN. 4 TYGODNIE

CZAS TRWANIA:

DODANA:

WARTOŚĆ

katalog gier



  CEL GRY:  Realizowanie zadań w wyznaczonych
terminach
PUNKTACJA:  Punkty premiowe za wykonanie zadania w
terminie + bonusy za wykonanie przed czasem / jakość
wykonania zadania
INTERAKTYWNY KATALOG NAGRÓD:  Najlepsi w rankingu
otrzymują premie finansową i  prestiżowy tytuł Big Bena,
do czasu gdy wynik zostanie pobity lub Leader zakończy
karierę

* wartości nagród - do uzgodnienia

W CENIE:

      W CENIE:

 licencja gOffline, warsztaty, omnichannel (www / mobile, offline, sms),

regulamin, GIODO, szkolenie, obsługa koordynatora, raport

Employer branding, zadowoleni pracownicy, którzy stają się Ambasadorami

marki, Mierzalność, Transparentność, Więcej trafionych decyzji

personalnych, Extra motywacja

Terminy rozjeżdżają się
w szwach? Kto jest

winny? Pewnie każdy

dokłada swój kamyczek…
Zatrudnij wirtualnego

Coacha, który przypomni

o nadchodzących

deadlilne'ach i

zmotywuje do ich

dotrzymnia

Gra Zakupowa, nr katalogowy: CHF2; CHS2

JAK W ZEGARKU - MELDUNKI
4 TYGODNIE

CZAS TRWANIA:

DODANA:

WARTOŚĆ

katalog gier



CEL GRY:  Zgłaszanie innowacyjnych pomysłów i wybór tych,
które zostaną wdrożone
PUNKTACJA:  Punkty premiowe za zgłoszone pomysły i oddanie
głosu + extra bonusy dla autora za wdrożenie
INTERAKTYWNY KATALOG NAGRÓD:  Najlepsi w rankingu
otrzymują premie finansową, wszyscy pracownicy i
odwiedzający stronę internetową zostają poinformowani kto
jest pomysłodawcą

* wartości nagród - do uzgodnienia

W CENIE:

      W CENIE:

licencja gOffline, warsztaty, omnichannel (www / mobile, offline, sms),

regulamin, GIODO, szkolenie, obsługa koordynatora, raport

Employer branding, zadowoleni pracownicy, którzy stają się Ambasadorami

marki, Mierzalność, Transparentność, Więcej trafionych decyzji

personalnych, Extra motywacja

Zaangażuj pracowników w

rozwój firmy! Nagradzaj

kretaywnych za pomysły,

zaproś wszystkich do

decydowania o wybranych

tematach. Dzieląc się
odpowiedzialnością

zyskujesz extra

zaangażowanie

Gra Zakupowa, nr katalogowy: CHF3; CHS3; CHP3

LIGA USPRAWNIEŃ
OD 4 TYGODNI

CZAS TRWANIA:

DODANA:

WARTOŚĆ
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CEL GRY:  Zdobyć jak najwięcej punktów w RANKINGU
GRACZA i wygrać Nagrodę Główną (Gracze sami najpierw
wybierają o co zagrają w finale!)
PUNKTACJA:  scenariusz i punktacja szyte na miarę potrzeb
danej firmy
INTERAKTYWNY KATALOG NAGRÓD:  Pula Nagród: do
ustalenia

* wartości nagród - do uzgodnienia

W CENIE:

      W CENIE:
 animatorzy, sprzęt do naliczania punktów, bramki do
głosowania, licencja gOffline - omnichannel  (www / mobile, offline,
sms)
zaangażowanie, pozytywne emocje, zaangażowanie mediów i
społeczności lokalnych, marketing szeptany, PR dla Pracodawcy,
zwiększenie konwersji (rekrutacja), lojalność pracowników.

Dedykowana

scenariusze oparte o

zasady społecznej

odpowiedzialności

marki. Zdobądź
wdzięcznośc i sympatię
lokalnej społeczności,

pracowników i

kandydatów!

Gra Zakupowa, nr katalogowy:  CHP11

GRA ZAKUPOWA Z ELEMENTAMI CSR
OD 4 TYGODNI

CZAS TRWANIA:

DODANA:

WARTOŚĆ
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www.goffline.com/kgJOBS

Zainteresowały Cię
nasze Gry HR Plays?

 Sprawdź nasz
Katalog Gier on-line!

w Katalogu Gier znajdziesz gry, które zbudują
zaangażowanie, pomogą zintegrować zespół, albo

posłużą wsparciem w procesie rekrutacji pracowników.

zadzwoń do nas:   793 463 600
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Elżbieta Gródek
tel. 733-923-700
@:  elzbieta.grodek@goffline.com

Laura Czarniecka
tel. 793-463-600
@: lczarniecka@goffline.com

kontakt

poznaj cały nasz zespół: http://goffline.com


