
Hållbarhetsutmaningar.se är en digital, rolig och 
teamstärkande lagutmaning med utgångspunkt i de

Globala målen - för hållbar utveckling.
Framförallt mål nr.3 God hälsa och välbefinnande 

och nr.13 Bekämpa klimatförändringen.



Bli en klimatkompis 
- Tillsammans kan vi göra skillnad!

• Lagutmaning - färdigt 6 veckors koncept –
enkelt att haka på

• Poäng för miljövänliga och hälsosamma val

• Aktivitet registreras enkelt på webben 
eller i appen

• Nya utmaningar/digitala medaljer varje 
vecka presenteras i veckobrev

• Vinnarlaget får en pokal och välja vilken 
organisation som ska få den insamlade 
pengen

• Utlottningar bland aktiva och pdf diplom 
till alla deltagare



HÅLLBARHETSUTMANINGAR.SE – fler än 20

• Passar alla företag oavsett storlek
• Färdigt 6 veckors upplägg 

- Stöttning för att marknadsföra hälsoutmaningen inom er organisation
- Anmäl alla medarbetare, betala för aktiva 
- Veckobrev via mail till alla deltagare
- Teknisk support för deltagarna via mail eller telefon (svar inom 24 timmar må-fr)
- Alla aktiva deltagare är med i allmänna utlottningar
- Hjälp med upp till 2 egna utlottningar under perioden (exkl. vinster)
- Vid 100 betalande, en graverad pokal till bästa lag
- Resultat till kontaktpersonen efter avslut
- Vinnarbrev via mail till deltagarna, inklusive digitalt diplom
- 50 kr/deltagare till välgörande ändamål som vinnande lag bestämmer

Priset är exklusive moms och gäller vid en betalande part, minst 20 deltagare.
Mängdrabatt från 500 deltagare – begär offert.

199kr

/deltagare

Ingår:

Tilläggstjänster: 
Startkit/vinster fr. 40 kr 
Enkät efter utmaningen fr. 1.500 kr

22 mars – 2 maj



Ord som våra deltagare 
förknippar oss med



Webben/appen och registrering

MotionsRace app

Mobil

Registrering dator

QR-kod



Kalender och forum

Egen kalender där du kan följa 
dina val. Möjlighet att ladda 
upp foton från ditt pass.

Forum inom egna 
laget/gruppen

Forum för alla i utmaningen



Några ord från 
tidigare deltagare

”Att deltagarantalet blev dubbelt så stort 
som väntat visar på att utmaningen verkligen 
är för alla, det är en styrka tycker jag.”
(Jämtkraft)

”Motionsracet bidrog till bättre gemenskap 
för oss, vi fick möjlighet att prova många 
nya aktiviteter. Motionsracet bidrog till 
en hälsosammare vardag för våra 
medarbetare”
(Alten Linköping)


