
meer bewegen en leren je vitaler te voelen

groei van je klantenkring

genieten van je ontwikkeling

de wereld een beetje mooier maken 

gezonder 

en vitaler
groei plezier impact

maken



Door letterlijk in beweging te komen, maak jij het verschil voor
mensen die minder vitaal zijn. 

Periode van een half jaar om duurzaam 

te werken aan meer bewegen en minder zitten.

 

Een community om nieuwe klanten te creëren en je producten en

diensten aan te bieden

 

Een half jaar toegang tot de online academy met tips van vitaliteit

experts. Je kunt ze lezen, luisteren of bekijken én… er vooral mee

aan de slag gaan!

 

Een vitaliteitsboost voor 

jezelf en je bedrijf!



App die beweging omzet in fitcoins (1.000 stappen of 15 minuten fietsen = 1 fitcoin)

 

App die je aantal stappen en inactieve minuten registreert en je ontwikkeling laat zien

(t.o.v. anderen)

App waarmee je een challenge kunt doen met andere deelnemers. Samen werken aan

het verhogen van je aantal stappen of wedstrijd wie de meeste stappen zet.

App waarin je fitcoins kunt inwisselen voor leuke en vitale beloningen voor jezelf 

of om iemand blij mee te maken. En hoe gaaf dat jij zelf ook aanbod kunt doen aan

deelnemers: een mooie kans om nieuwe klanten te scoren!

Academy waarin je in eigen tempo en in eigen tijd leert over hoe je je vitaler kunt

voelen op de thema's voeding, beweging, ontspanning, mindset en lifestyle.

App waarin je je fitcoins doneert aan mensen die het hard nodig hebben (Hart voor

Elkaar, Jantje Beton, Spieren voor Spieren).

Hoe werkt het?



 

Wij doen mee aan Vier Vitaal om met

de collega's met plezier meer in

beweging te zijn. 

 

En dat we daarmee iets goeds kunnen

doen voor inwoners uit De Liemers die

financiële zorgen hebben of eenzaam

zijn, is een belangrijke motivatie.

 

Shirley en Annet 

Van der Woude Gordijnenatelier

community Liemers Vitaal

 
 

 

Meer weten? 

 houdt van blije klanten

meedoen@viervitaal.nl

Gerjo Schepers        Willeke Scheele
06 28 56 22 70        06 21 30 38 39


