Work'N Sport är den första företagsanslutna multi-sport Challenge i världen där alla företag tävlar
för att vinna titeln på sportiga grupper och organisationer och samtidigt utveckla en sund livsstil och
uppmuntra sina medarbetare att utöva en sportig aktivitet.
Organisationer (företag av alla storlekar, städer, icke-statliga organisationer ...) kan registrera
ett obegränsat antal grupper av 3 personer. Rankingen baseras på den totala mängden förbrukade
kalorier I olika slags sporter som kan utövas när som helst och registreras från Moves App som är
ansluten till Work'N Sport App.
Det finns 4 utmaningar och rankningar per år: januari-mars, April-juni; Juli-september och
slutligen, oktober-december. Du kan registrera och gå med när som helst. Dessa rankningar är
etablerade på företagsnivå, på nationell- och på internationell nivå. Det finns också en årlig ranking.
Åtta olika divisioner definieras av det totala antalet ditt företags lag som deltar i Work'N Sport.
Dessutom finns åtta ligor också enligt det totala antalet poäng gjorda av ett team jämfört med
föregående månad. Så de olika lagen kommer att försöka gå vidare och gå vidare till högre ligan.

DE 3 VIKTIGASTE FÖRDELARNA AV WORK'N SPORT ÄR
Främjande av välbefinnande i arbetet, vilket resulterar i en minskning av stress och en
professionell och personlig utveckling.
Corporate lag mer förenade och motiverade hela året tack vare en starkare stolthet av
tillhörighet.
Incitament för själv-transcendens tack vare ett roligt engagemang och en konkurrens mellan
och inom företag.

ENGAGEMANG OCH VÄLGÖRENHET
Eftersom idrotten behöver alltid att begås, för varje deltagare registrerade, Work'N
Sport återbetalar 5% av registreringsavgifter till världkända NGO Handicap
International.

REGISTRERINGAR
1. Registrera dina medarbetare i grupper av tre personer på vår hemsida Work'N Sport och uppmana
dem att ladda ner två fria Apps Work'N Sport, båda tillgängliga på IOS och Android.
2. Uppmuntra dina medarbetare att utöva fysisk och sportig aktivitet regelbundet för att hålla sig
vid god hälsa hela året.
3. Motivera ditt team att passera sig på ett roligt sätt för att vinna de avdelningar av det sportigaste
laget och företag!
Dina medarbetare kan också övertala sina anhöriga att delta i utmaningen och vinna titeln "Best
Supporter Team", och därmed dela den sportiga framgången av deras favoritlag.

FÖRETAGSAVDELNINGAR
Företagsdivisionen kommer att bero på antalet lag ditt företag har registrerat tillutmaningen. Det
finns 8 avdelningar som beskrivs nedan:
-

Division 1: från ett till nio lag
Division 2: från 10 till 19 lag
Division 3: från 20 till 39 lag
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-

Division
Division
Division
Division
Division

4:
5:
6:
7:
8:

från 40 till 59 lag
från 60 till 89 lag
från 90 till 139 lag
från 140 till 299 lag
över 300 lag

SPORTIGA LIGOR
Varje lag utvecklas inom sportiga ligor baserad på det totala antalet punkter jämfört med föregående
månad. Ju mer du tränar fysiska och sportaktiviteter, desto mer framsteg gör du inom ligor.
 Discoveryligan: från 0 till 4500 poäng per månad/per lag
T.ex .: 4500 poäng: cirka 1500 steg per dag/per person eller en timmes cykling med hög hastighet per
vecka per person
 Bronsligan: från 4501 till 9000 poäng per månad/per lag
T.ex .: 9.000 punkter: cirka 3000 steg per dag/per person eller 55 minuter fotboll per vecka och person
 Silverligan: från 9001 till 13.500 poäng per månad/per lag
T.ex .: 13.500 punkter: en timmes promenad per dag vid 4km / h eller en jour att simma med hög
hastighet per vecka per person
 Silver-förgylldligan: från 13.501 till 18.000 poäng per månad per lag
T.ex .: 18.000 punkter: en timmes hemstädning per dag per person eller 2 timmes
medelhastighet per vecka per person

löpning i

 Guldligan: från 18.001 till 22.500 poäng per månad per lag
T.ex .: 22.500 punkter: en timme shopping per dag per person eller 4h15 tennis per vecka per person
 Platinumligan: från 22.501 till 27.000 poäng per månad per lag
T.ex .: 27.000 punkter: en timme bordtennis per dag per person eller 4h basket per vecka per person
 Masterligan: från 27.001 till 31.500 poäng per månad per lag
T.ex .: 31, 500 poäng: gör 10.000 steg per dag rekommenderas av WHO per person eller 3 timmes
löpming i hög hastighet per vecka per person


Stormasterligane: mer än 31.500 poäng per månad per lag

REGISTRERINGSAVGIFT
2016 är den första månaden gratis för alla delatgare. För att registrera kommer deltagarna bara
att behöva informera 3 vänner om Work'N Sport. Från och med andra månaden är registreringsavgifterna
fastställd enligt nedan. Dessa avgifter kan betalas av deltagaren själv, av sitt företag eller av sitt
arbetsråd. Registreringar och betalningar skall göras direkt på nätet.
Antal anmälda lag
inom företag

Pris € per deltagare per
månad Corporate oder
exkl. Moms (för en
månatlig betalning)

Pris € per deltagare I
2016 per Corporate
order exkl. Moms (för
ene årlig betalning från
2016/01/05 till
2016/12/31)

Pris € per deltagare I
2017 per Corporate
order exkl. Moms

1 – 99

2

11

19

100 – 199

1.9

10

18

200 – 299

1.8

9

17

Mer än 300

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss
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ORGANISERA DIN EGEN CONNECTED CHALLENGE I DITT FÖRETAG!
Vill du ordna din egen utmaning för ditt företag? Du behöver bara aktivera alternativ som kallas
"Private Challenge". Ditt företag och dina deltagare kommer inte att visas i rankingen offentligt på Work'N
Sport längre. Alltså till samma pris, har du nu din egen utmaning.
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