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Od 2013 roku z pasją wdrażamy projekty oparte
na metodologii Grywalizacji. 
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Posiadamy ogromną wiedzę i doświadczenie w
projektach łączących lojalność i grywalizację.
Wspieramy  branże takie jak HR, Retail, Marki własne
w ich dążeniu do doskonałości i skuteczności.

Nasze bogate doświadczenie i know-how pomaga
również w skuteczniejszej lojalizacji i angażowaniu,
w wielokanałowych działaniach typu prospekcja,
rekrutacja, integracja i motywacja.
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Poznaj i zastosuj Gry Rekrutacyjne, Gry Motywacyjne oraz Gry
Integracyjne - jedno z najskuteczniejszych narzędzi na rynku wsparcia
procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

Gry Rekrutacyjne wspierają zaangażowanie i sprawdzają się świetnie
jako uzupełnienie kampanii wizerunkowej, rekrutacyjnej lub akcji PR-
owej.  Mogą też być skutecznym zamiennikiem tradycyjnych działań
rekrutacyjnych, zwłaszcza tam, gdzie zależy nam na zbadaniu
preferencji  i zbudowaniu więzi pomiędzy firmą a nowymi pracownikami.

Gry Motywacyjne / Integracyjne pozytywnie wpływają na rozwój i
stopień utożsamiania się pracowników z zespołem i/lub całą marką
(firmą).  Działania te zawsze idą w parze z docenianiem doświadczenia,
zaangażowania, dobrych praktyk oraz efektywności pracy.
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Dostępne scenariusze Gier HR Plays:

oferta

Ceny katalogowe, netto - Q1/Q2 2016, oferta z dnia 10.03.2016
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Dostosujemy Gry HR PLAYS

do Twoich potrzeb i konkretnych

celów biznesowych!
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Gwarantujemy:
kompleksowość
komunikację typu OMNICHANNEL (www, mobile, sms, animatorzy,
nośniki, Fotokody / Beacony / RFID / NFC)
konwersja oraz zwiększanie powracalności / aktywności trakcie Gry
współpraca z działem HR
innowacyjność
nieinwazyjny marketing / PR, który doceniają pracownicy i kandydaci
Grywalizację, emocje i zabawę! :)

Nasze wybrane realizacje:
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Nasze statystyki mówią same za siebie:

statystyki

1 078 325 841

72 489

599 655

12 970

224 238

partnerów
i sponsorów

odsłon
www

leadów lojal-
nościowych

liczba zarejestrow
anych paragonów

rozdanych
nagród
(PLN)

liczba wykonanych
przez Klientów

zadań i aktywności



WYBRANE MARKI NA PLATFORMIE GOFFLINE
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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
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