Een gezonde regio
Een uitdaging voor elke regio
Gemiddeld haalt 50% van de mensen in Nederland de beweegnorm
niet. Dit is in jouw regio waarschijnlijk niet anders. Dit leidt tot
gezondheidsproblemen en extra kosten.
De strijd tegen een ongezonde omgeving
Hoe kunnen we in een omgeving waar allerlei ongezonde verleidingen
op de loer liggen gezond gedrag s@muleren? En dit ook nog eens op een
betaalbare en eﬀec@eve manier voor diverse groepen mensen.
Direct belonen van gezond gedrag
Met de Healthcoin app maken we gezondheid een spel wat je op je mobiel speelt. Je verdient direct
Healthcoins met jouw gezonde gedrag. Je verdiende Healthcoins kun je besteden aan gezonde producten en
diensten.
De Healthcoin app
Je spaart Healthcoins met het zeYen van stappen. Zodra je een
stappencirkel vol hebt ontvang je Healthcoins. Door gezonde
reeksen te maken kun je badges en extra bonussen verdienen. Bij
de start kies je je spaardoel door een gezond product of dienst te
selecteren en hiervoor te gaan sparen. In de app ziYen diverse
mechanismen gebouwd die gezond gedrag s@muleren.
Van kerstpakket tot promoteam
Na het downloaden van de app kan de deelnemer zich met een
ac@va@ecode registeren. Samen kijken we wat de beste manier is
om de ac@va@ecodes te verspreiden. Van kerstpakket tot
promoteam. Van de balie bij het gemeentehuis tot de kassa bij de
supermarkt. Alles is mogelijk!
Kosten per deelnemer
De app kost EUR 10,- per persoon per jaar. De deelnemers kunnen
gesponsord worden voor bijvoorbeeld 1 jaar, waarna de deelnemer
zelf een abonnement kan afsluiten of verlengen.

Data
De regio krijgt de
beschikking over de data
voor onderzoeks/analyse
doeleinden via een
trusted 3rd party.

Lokale economie
De gezonde winkels in de
regio worden betrokken
door hun aanbod in de
Healthcoinshop op te
nemen.

Groeipad Healthcoin App
Uitbreidingen naar o.a.
belonen van slaap en
gezonde voeding en het
inzeYen van de kracht
van de blockchain.

www.healthcoin.nl
Uw contactpersoon: Lennard van der Poel, 06 55 80 85 32, lennard@healthcoin.nl

