GEZONDE BEDRIJFSKANTINE
Ga voor een gezond imago!

Bewust en gezond
De pauze wordt door veel werknemers in de kantine doorgebracht. Daar nuttigen ze de lunch of een tussendoortje. Veel kantines bieden geen kans om te
kiezen voor gezonde producten. Door een gezonde bedrijfskantine in te voeren, kunnen jouw werknemers bewust kiezen voor gezond. Daarnaast investeer
je in je werknemers en laat je zien dat je aandacht geeft aan het welzijn van
je personeel. Op de korte- en lange termijn profiteer je van verschillende voordelen zoals gezond en fit personeel, minder ziekteverzuim en goede prestaties.
Financieel gezien is de gezonde bedrijfskantine even rendabel als de reguliere
kantine.

Pakketten
Wij hebben veel producten die passen bij een gezonde
bedrijfskantine. Daarom hebben wij drie paketten vastgesteld met daarin gezonde en gevarieerde producten van
uitstekende kwaliteit. In deze brochure laten we pakket c zien.

Pakket C - Gezonde bedrijfskantine compleet
Alles van pakket B, maar nu met extra toegang tot onder andere onze bereidingswijzes van belegde broodjes en kostprijscalculatie. Hierop lees je het laatste nieuws over de specials, die we je ook in print en digitaal sturen voor je eigen kanalen.
Ook een workshop over gezonde voeding is inbegrepen.

Compleet pakket C:
•

Advies en benodigde hulp voor opstarten van gezonde bedrijfskantine

•

Toegang tot een digitale assortimentslijst voor inzage van alle producten binnen het concept

•

Advies voor de indeling van de kantine in jouw bedrijf

•

Lidmaatschap communicatieplatform: app voor relevante productinformatie, allergeneninformatie en relevant nieuws

•

12 maandspecials afgedrukt op A4-formaat (hardcopy)

•

12 ontwerpen voor een digitaal scherm

•

Twee keer deelname aan een workshop

•

Deelname aan een middag speciaal voor bedrijven

•

Deelname aan een uitje naar één van onze leveranciers

•

Jaarlijkse inzet van medewerkerstevredenheid onderzoek

•

Halfjaarlijkse evaluatie op locatie

•

Kostprijscalculatie van de belegde broodjes

Wil jij ook een compleet concept van ons realiseren binnen jouw bedrijf voor een gezonder aanbod?
Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:
T: 055 521 21 04
E: receptvoorgroei@dijkgraafreinders.nl
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