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Aktivera företagets personal
Aktivera företagets personal

Sportident Aktiv
Inspirerar personalen till ett sundare liv

Aktivera personalen

Avgifter Sportident Aktiv 2008
Antal deltagare

Grundavgift

Avgift per deltagare

1-50
51-150
151-300
301-500
501-

5000
5000
5000
5000
Begär offert

50
45
42
40
Begär offert

Exempel
Företaget anmäler100 deltagare
Grundavgift: 5000:Avgift per deltagare: 45:Avgift för alla deltagare: 100 x 45 = 4.500:Total för företaget att betala: 9500:-
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Förutsättningar
Samla poäng på promenader, joggingturer eller andra friskvårdsaktiviteter genom att använda stegräknare, personliga chip eller
bara utöva aktiviteterna. För samtliga alternativ gäller följande:
• Sportident Aktiv är en intern motionstävling på företaget.
• Tävlingsperioden pågår i fyra veckor, valfritt startdatum.
• Ni anmäler valfritt antal deltagare och lag, minst 10 deltagare
per lag (ingen övre gräns).
• Sportident Aktiv tar hand om all tävlingsadministration och
vi ger er automatisk resultatredovisning i vårt tävlingssystem
på hemsidan www.sportident.se/aktiv
• Vinster ingår i avgifterna.
• Alla avgifter är exklusive moms.
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Sportident Aktiv med chip
• Avgifterna avser hyra av chip till alla deltagare och teknisk
utrustning - en registreringsenhet och fem checkpoints.
• Önskar ni extra registreringsenheter eller checkpoints,
alternativt önskar hyra under en längre period: begär offert.
• Deltagarnas poäng registreras automatiskt i tävlingssystemet
på vår hemsida.

Sportident Aktiv med stegräknare
• Avgifterna avser tävlingslicens med ett personligt lösenord
för registrering av steg i tävlingssystemet. För att räkna steg
använder sig deltagarna av stegräknare.
• Stegräknare ingår inte i avgifterna. Ni kan beställa
stegräknare genom oss:
1. Silva Pedometer, modell 56013. Har två funktioner; steg och
distans.
Pris: 135 kr/st exkl. moms och frakt.
2. Silva Pedometer Plus, modell 56014. Har fyra funktioner;
steg, distans, kaloriförbrukning och timer.
Pris: 155 kr/st exkl. moms och frakt.
• Har ni redan stegräknare går det bra att använda dem.
• Deltagarnas steg registreras manuellt av deltagarna i
tävlingssystemet på vår hemsida.
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