
TEAMSVEGGIE
CHALLENGE

Met jouw organisatie het verschil maken door aan duurzame doelen
te werken? De Veggie Challenge binnen je organisatie betekent:

lekker eten, inspiratie en een prachtig gezamenlijk doel.

MAAK POSITIEVE IMPACT MET JOUW
ORGANISATIE

De Veggie Challenge heeft al bijna een half miljoen
mensen geïnspireerd. Dertig dagen minder vlees en
meer plantaardig: het is goed voor ons lijf, de planeet
en het redt dierenlevens.

Doe iets speciaals voor je personeel

De meest smakelijke manier om bij te dragen aan
positieve teamspirit

Gezamenlijk doel: bijdragen aan een beter klimaat

Een gezonde leefstijl stimuleren

Ondersteuning van maatschappelijke organisatiedoelen

Deelnemen kan met de hele organisatie of in kleinere teams. Via de
groepschat kunnen deelnemers recepten, tips en creaties uitwisselen.

Iedere collega die het leuk vindt en positie`ve impact wil maken, kan
kiezen voor 30 dagen minder vlees, 30 dagen vegetarisch óf 30 dagen
veganistisch. Iedereen wordt dus uitgedaagd een positief verschil te
maken, wat het huidige eetpatroon ook is.

TEAMS

SAMEN 30
DAGEN

ONTDEKK
EN

NIEUWE
SMAKEN

Ik ging voor de 30 dagen vegan challenge. In het begin is het even wennen,
maar het werd al gauw een stuk makkelijker! Zeker omdat je het met een groep doet
en we handige tips en lekkere recepten van onze coach kregen. Hoewel we allemaal
redelijk bewust leven, werden we toch weer even wakker geschud van de hoeveelheid

CO2 en water die we met deze challenge bespaarden. En de manier waarop de
besparingen door ProVeg inzichtelijk worden gemaakt, motiveerde ons ook om

op andere vlakken impact te maken. NICOLE WILLEMSE
Stichting DOEN

"



Volg live hoeveel CO2, water en land je samen hebt bespaard

Ontdek nieuwe smaken met 440+ heerlijke recepten

Handige maaltijdplanner, dagelijkse tips, challenges en beloningen

Voortgang dagelijks tracken, ideaal voor het aanleren van nieuwe
gewoonten

GEMAK MET DE APP

ZIE WAT JULLIE BESPAREN

De app houdt precies bij hoeveel impact de teams en de hele
organisatie hebben gemaakt. Via het dashboard kunnen deze
besparingen en statistieken live worden bekeken. Even een
rekenvoorbeeld. Als 100 medewerkers 30 dagen plantaardiger gaan
eten, levert dat flinke besparingen op. Waaronder meer dan 5 miljoen
liter water, goed voor 58.000 douchebeurten!

SAMEN BEREIK JE MEER, KIJK MAAR!

Bij Veggie Challenge Teams Premium wordt automatisch een

rapportage en social media graphic geleverd. Zo kan iedereen

achteraf zien hoeveel er totaal is bespaard. Deze statistieken zijn

natuurlijk anoniem, het gaat om wat jullie samen bereiken! Dit

resultaat is niet alleen leuk voor de deelnemers, maar ook mooie

content om intern te delen. Of bijvoorbeeld extern op social media.

Zo laten jullie zien hoe jullie bedrijf bijdraagt aan een betere planeet.

200 DIERENLEVENS

6.600M2 LANDBOUWGROND

3.600 KG CO2 UITSTOOT

58.000 DOUCHEBEURTEN



veggiechallenge.teams@proveg.com

veggiechallenge.nl

GRATIS
IDEAAL VOOR KLEINE ORGANISATIES

VEGGIE CHALLENGE APP
• Meer dan 440 afwisselende recepten
• Dagelijkse beloningen
• Habit tracker
• Menuplanner

• Live grafieken met besparingen op gebied
van CO2, watergebruik, landgebruik en
dierenlevens.

• Resultaten op persoonlijk, groeps-
en organisatieniveau

• Chat, populairste recepten, activiteiten
van groepsleden

GROEPSDASHBOARD

GEZAMENLIJK VAN START MET IEDER EEN EIGEN
DOELSTELLING

PREMIUM
IDEAAL VOOR MIDDELGROTE EN GROTE ORGANISATIES

VEGGIE CHALLENGE APP
• Meer dan 440 afwisselende recepten
• Dagelijkse beloningen
• Habit tracker
• Menuplanner

• Live grafieken met besparingen op gebied
van CO2, watergebruik, landgebruik en
dierenlevens.

• Resultaten op persoonlijk, groeps-
en organisatieniveau

• Chat, populairste recepten, activiteiten
van groepsleden

GROEPSDASHBOARD

GEZAMENLIJK VAN START MET IEDER EEN EIGEN
DOELSTELLING

FEESTELIJKE PRESENTATIE VOOR AANVANG

EINDRAPPORTAGE
• Infographic met statistieken
• Leaderboard met score per afdeling/team
• Totale besparingen in organisatie

• Catering guide
• Flyer/uitnodiging voor de deelnemers

TOOLKIT VOOR BEDRIJVEN

MEERDERE TEAMS: DE OPTIE OM RESULTATEN TE
VERGELIJKEN TUSSEN TEAMS OF AFDELINGEN

GEZAMENLIJKE AFSLUITING: BEKENDMAKING
RESULTATEN IN GROEPSSESSIE

RICHTPRIJS: €12 PER PERSOON

SCHRIJF JE IN OP
VEGGIECHALLENGE.NL


