Jorden runt på 28 dagar by HP
Träningsutmaningen som ska ak2vera
tusentals medarbetare i Sverige.
Med med jorden runt på 28 dagar by HP kombineras ny2a med nöje när
medarbetarna tävlar med och mot varandra i mo:on på e2 kul och mo:veran
de sä2. Utmaningen är skapad för a2 alla ska kunna vara med och tävla, inte
bara de redan frälsta.

‣ Tävla på individ- och lagnivå
‣ Logga all sorts träning och få sta:s:k
‣ Peppa kommentera och boosta varandras träning
‣ Välj mellan massor av olika färdiga träningsupplägg i appen
‣ Gemensam resultatsida online

Välj det som passar ditt team

Modul 1
Utmaningen
E" roligt sä" a" engagera medarbetarna. Alla
loggar sina ak5viteter, samlar poäng, tävlar i lag
och hjälps gemensamt a" föra hela gänget
framåt på på en världskarta. All mo5on räknas
och med utmärkelser som alla kan vinna varje
vecka är det heller aldrig för sent a" ge järnet

Modul 2 Tränings & livss8lsprogram
Erbjud era medarbetare 5llgång 5ll mängder av
bra program inom mo5on, hälsa, kost, sömn,
stress och mindfulness. Dagliga uppgiAer och
kunskap direkt i deras mobiltelefoner.

Modul 3 Medlemskap + livsstilsprogram

Erbjud era medarbetare tillgång till mängder av
program inom motion, hälsa, kost, sömn, stress
och mindfullness. Dagliga uppgifter och kunskap
direkt i deras mobiltelefoner. I detta alternativet
ingår dessutom ett 28 dagars medlemskap på
alla våra anläggningar. Alla börjar och avslutar
sin period med en medlemsrådgivare.

‣

Modul 1 - Utmaningen
Mo2onsutmaningen ak2verar på era medarbetare och engagerar
dem 2ll mer rörelse och en ak2v livss2l. Ni väljer eA veckomål
och hur länge ni vill hålla på så sköter utmaningen resten.

EN UTMANING FÖR ALLA
Alla deltagare loggar sina ak:viteter
i appen Twiik. Ni kan logga alla typer
av ak:viteter vare sig det är
promenad, löpning, dans,
styrketräning eller trädgårdsarbete

KÄMPA TILLSAMMANS OCH I LAG
Allt ni loggar hjälper hela gänget framåt
på en världskarta och för er närmare ert
mål. Deltagarna kan också vara indelade i
lag och sporra varandra i kampen om
placeringar i topplistor och utmärkelser.

DET LÖNAR SIG ATT HJÄLPA VARANDRA
Topplistorna baseras på hur många veckomål du
eller di> lag klarar a> fylla. Det lönar sig därför
a> hjälpa varandra och laget tjänar inte på a>
endast superatleterna ’levererar’

UTMÄRKELSER ÖKAR SPÄNNINGEN
I utmaningen kommer ni ha topplistor där ni i
slutet kan utse vinnare på lag- eller individnivå.
Team Boost korar även ”Veckans Raket” och
”Veckans FliHgaste” varje vecka

Modul 2 - Tränings & livsstilsprogram
Få 2llgång 2ll massor av bra program inom mo2on, hälsa, kost, sömn,
stress och mindfulness. Med dagliga uppgiVer och kunskap direkt i
mobilen får ni både mo2va2on, inspira2on och kunskap.

En stor varia:on av program och kurser gör a2 det ﬁnns något för alla oavse2
om de tränar på gym, löptränar, försöker hi2a :ll vardagsmo:onen eller
behöver hjälp a2 hantera stress eller dåliga kostvanor.

Programmen som deltagarna valfri2 kan ansluta :ll följs sedan i samma mobilapp
som de loggar sin träning och följer sin utmaning. Programmen kan för många vara
nyckeln. Följer du e2 program kommer du troligen få bra resultat i utmaningen
också.

Modul 3 - Medlemskap + livsstilsprogram
Erbjud era medarbetare tillgång till mängder av program inom motion, hälsa, kost, sömn, stress och mindfullness.
Dagliga uppgifter och kunskap direkt i deras mobiltelefoner. I detta alternativet ingår dessutom ett 28 dagars
medlemskap på alla våra anläggningar.
Vi är en familjär träningskedja med hälsa och välmående i fokus. Hos oss kan du bl.a träna på gym, spinning,
gruppträning, utegym samt flera vinnande koncept unika för Hälsoprofilen. Det ingår alltid ett uppstartsmöte
samt en utvärdering med en medlemsrådgivare. Vi finns idag i Hässleholm, Perstorp och Höör.

Twiik-appen
En kompleA träningsapp för en mer ak2v vardag
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Logga all sorts träning
Genomför coachade träningspass med videoinstruk:on och :mers
Importera pass från populära tjänster och vissa gym
Skapa egna sociala grupper, peppa och sporra varandra
Skapa egna micro-utmaningar
Få sta:s:k över träning och resultat
Få överblick över den egna livss:len

Ett kvitto på resultatet
När utmaningen är avslutad får ni en rapport med
informa2on om hur det gåA
Rapporten innehåller bland annat

‣
‣
‣
‣
‣

Hur många som deltagit i utmaningen
Vilka som vunnit veckans raket och veckans ﬂi:gaste längs vägen
Totalt tränad :d, distans och antal pass
Bästa vecka / period
Vilken typ av ak:viteter som var populärast

Priser
Antal Inbjudna deltagare

Pris

1-20 Inbjudna deltagare

8 995 ex moms

21-100 Inbjudna deltagare

11 995 ex moms

101-200 Inbjudna deltagare

24 995 ex moms

201-500 Inbjudna deltagare

34 995 ex moms

501-1000 Inbjudna deltagare

49 995 ex moms

1001-2000 Inbjudna deltagare

94 995 ex moms

2001 eller ﬂer inbjudna deltagare

OFFERT

Tillval

Pris

Egen startpunkt

3 995 ex moms

Egen karta

19 500 ex moms

* I Priset ingår ak/vering av utmaningen, instruk/onsmaterial /ll er som återförsäljare samt t

eknisk support under utmaningen. Indelning av lag och inbjudan av deltagare sker av kunden.

* Modul 2 & 3 tillkommer extra kostnader för programmen samt medlemskap.

