VERHALEN VERZAMELEN &
CUP OF STORIES
HET DOEL

Verhalen van de binnenkant van een persoon overgebracht naar de
binnenkant van een kopje. Op die manier brengen we verwondering
in elk kopje koffie of thee. Gewoon door verhalen te delen die al
aanwezig zijn in de mens en in uw bedrijf, maar waar voorheen niet
naar geluisterd werd.
‘Because stories are gifts’

HET PROCES

Verhalen verzamelen
Wij zijn altijd op zoek naar verhalen. En door die kwaliteit worden
we gevraagd om als verhalenverzamelaars een organisatie binnen
te gaan. We voeren gesprekken met mensen in de organisatie, we
nemen de audio van die gesprekken op en we transcriberen kleine
verhaalfragmenten uit die gesprekken.
Cup of Stories
Omdat wij onze manieren hebben om verhalen op een verrassende
manier in het bedrijf te brengen, maken we een op maat gemaakte
versie van Cup of Stories.
Verhalengeschenk voor relaties, klanten en collega’s
Door te luisteren naar de verhalen uit uw eigen organisatie en deze
te verzamelen in mooie bekers, werkt u aan uw interne en externe
communicatie. Daarnaast zijn deze gepersonaliseerde bekers het
ideale cadeau voor uw relaties, klanten en collega’s.
Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden en maken een
offerte die aansluit bij uw wensen.

REVIEW

Een van onze klanten is Amarant Groep, een groot zorgbedrijf in
Nederland. Via een sociaal innovatietraject zijn we de organisatie
binnengekomen door gesprekken te voeren met cliënten en
zorgverleners.
“Hoe mooi is het dat dit de unieke verhalen zijn van onze cliënten en
medewerkers! Verhaal en illustratie komen samen in een prachtige
beker die helemaal past bij onze organisatie.” - Amarant Groep

MEER INFORMATIE & CONTACT

Als u meer wilt weten over wat verhalen verzamelen en Cup of Stories
kan betekenen voor de mensen in uw bedrijf, neem dan contact met
ons op door een e-mail te sturen naar info@globalstorytellers.global

