1. De Helden
et
van het Intern
De ‘Helden van het Internet’ Escape
Room is een gevarieerde Escape Room
waarin gebruik wordt gemaakt van virtual
reality. Je wordt getest op samenwerking,
creativiteit en out of the box-denken
om te kunnen ontsnappen. Deze Escape
Room kan worden uitgevoerd in twee 		
varianten. Variant 1 bevindt zich in een
bestaande ruimte. Bij variant 2 wordt er een
spectaculaire trussconstructie opgebouwd in
een open ruimte.

2. De Blue Box
Gevangen in de Blue Box Escape Room
wil je er natuurlijk zo snel mogelijk uit.
Social hacking, privacy en cybersecurity
zijn centrale thema’s in deze Escape
Room. De Escape Room is gemakkelijk
op maat te maken voor jouw organisatie.
Deze Escape Room kan worden

Variant 1: eerste speeldag incl. opbouw

uitgevoerd in twee varianten. Variant 1

€1.650, daarna €1.250 per dag

bevindt zich in een bestaande ruimte.

Variant 2: eerste speeldag incl. opbouw

Bij variant 2 wordt er een spectaculaire

€2.928, daarna €1.525 per dag

trussconstructie opgebouwd in een
open ruimte.

30 of 60 minuten per ronde
3 - 6 personen per ronde
Variant 1: eerste speeldag incl. opbouw
€1.650, daarna €1.250 per dag
Variant 2: eerste speeldag incl. opbouw
€2.928, daarna €1.525 per dag
30 of 60 minuten per ronde
5 - 10 personen per ronde

3. Cyber
Pubquiz
De Cyber Pubquiz is een kennisquiz over
cybersecurity die met kleine of grote
groepen gespeeld kan worden. De inhoud
en lengte van de quiz zijn goed op jouw
organisatie af te stemmen. De pubquiz
master komt naar de toegewezen locatie
toe waar de groepen vervolgens de quiz op
tablets spelen.

Vanaf €1.750
(gebaseerd op 75 personen)
Vanaf 1 uur
75 – 200+ personen

4. Cyber
the Game
Verschillende teams gaan gewapend met
een tablet op zoek naar cybersecurityopdrachten. De tablet geeft aan waar ze
verstopt liggen, bij jullie op en rondom
het kantoor of op een externe locatie.
De opdrachten die je vindt voer je uit

kijk ook op:
ne.nl
www. alertonli

door te doen en te denken in de ‘digitale’
en ‘live’-wereld. Welk team binnen jullie
organisatie draagt het meest bij aan
cybersecurity?

Er is veel maatwerk mogelijk bij het
huren van een Escape Room. Zo kan in
overleg een Escape Room worden aangepast aan jouw organisatie. Ook kun je
gebruikmaken van meerdere Escape Rooms
binnen een periode. Voor meer informatie
hierover, of andere vragen, kun je contact
opnemen via:
alertonline@omnicomprgroup.com

Vanaf 1,5 uur
30 – 50 pers

= €55 p.p.

50 – 100 pers = €50 p.p.
100 – 200 pers = €45 p.p.
200 + 			

= €35 p.p.

