
Algemene Speluitleg

GAM E S
CHALLENGES VOOR HET HELE TEAM!

Doe mee met de New Wave Games en ontvang de tofste geschenken! New Wave daagt je uit om het beste 
uit je team te halen door samen de uitdagende challenges aan te gaan. De New Wave Games bestaan uit 4 
challenges die gedurende het jaar 2022 gespeeld zullen worden. Elk kwartaal speel je een challenge, en geen 
één challenge is hetzelfde!

Gedurende een challenge zul je een aantal kleine opdrachten krijgen die samen de eindoplossing voor die 
challenge vormen. Aan het eind van de challenge wordt er één gelukkige bekendgemaakt die het geschenk van 
dat kwartaal zal ontvangen. 

Ieder bedrijf dat klant is van New Wave Textiles kan deelnemen aan deze actie. Je beslist zelf of je elk kwartaal 
mee doet, of een keertje overslaat. Maar je kunt natuurlijk alleen die toffe geschenken ontvangen als je mee 
doet en de juiste oplossing geeft!

Elk kwartaal kun je dus een nieuwe challenge spelen. Deze challenges hebben allemaal dezelfde 
opbouw. Deze is als volgt:

1e Maand — Aan het einde van de eerste maand (wk 4, wk 17, wk 30, wk 43 2022) wordt bekend gemaakt 
wat de challenge van dat kwartaal gaat zijn. Houd hiervoor je mail, de social media en de website van NWT in 
de gaten! 

2e Maand — Elke challenge bestaat uit meerdere kleine opdrachten (vaak 3 of 4) die samen de oplossing 
vormen. Gedurende de 2e maand zal aan het begin van elke week een opdracht bekend gemaakt worden. 
Voor deze kleine opdrachten kun je je antwoord insturen om te laten controleren. In de laatste week van de 2e 
maand (wk 8, wk 21, wk 34, wk 47 2022) zal je het defi nitieve antwoord moeten insturen. Alleen dan speel je 
mee en kun je een geschenk ontvangen. 

3e Maand — Dit is het spannendste deel. Je wilt namelijk weten of jullie een van de gelukkigen zijn die in 2022 
een geschenk gaat ontvangen. We maken aan het begin van de 3e maand bekend wie het geschenk zullen 
ontvangen en zullen ook meteen diezelfde maand het geschenk overhandigen! 

De eerste challenge wordt bekend gemaakt op 24 januari. Dus houd je mail, de social media en website van 
NWT in de gaten! Lossen jullie hem het beste op? Dan zijn jullie misschien wel de gelukkigen die een van de 
tofste geschenken ontvangt. Dus waar wacht je nog op?!

New Wave Textiles  |  Reactorweg 201  |  3542 AD Utrecht NL  |  +31 30 208 30 30  |  marketing@nwsw.nl


