Ga aan de slag met ander reisgedrag

DOE MEE MET

LOW CAR DIET

10 september t/m 10 oktober 2019
Meld je
nu aan!

www.lowcardiet.nl

een initiatief van

In samenwerking met

Deelnemers o.a.

GA DE UITDAGING AAN!

EEN MAAND DUURZAMER EN GEZONDER REIZEN

Al 10.000 werknemers deden mee en hebben
gemiddeld 50% minder autokilometers gemaakt.

Zo doe je mee

Dat is heel veel CO2-reductie
en meer beweging!

Het Low Car Diet laat zien dat duurzaam reizen kan! Tijdens de grootste
mobiliteitswedstrijd van Nederland dagen wij je uit een maand lang zo duurzaam
mogelijk te reizen. Ga de strijd aan, laat je fossiele auto zoveel mogelijk staan en kies een
alternatief dat bij je past. En wie weet win jij zelf óf met je organisatie een mooie prijs!

1. Ga naar Lowcardiet.nl
Klik op aanmelden, selecteer jouw organisatie en meld je aan door je
naam en emailadres door te geven.

2. Download de app
Je krijgt voor de start van het Low Car Diet via e-mail een uitnodiging om onze
app te downloaden. Deze app meet iedere dag volledig automatisch alle trips die je te voet,
per ﬁets, met het OV en met de auto reist. De app helpt je direct om duurzamer te reizen
door je inzicht te geven en te belonen.

3. Start met je Low Car Diet
Neem eens de trein, de ﬁets of e-bike, werk een keer thuis of rij eens met een collega mee.
Vergeet niet je ervaringen te delen via social media.
#lowcardiet

4. Verdien Coins
Je verdient Coins voor o.a. iedere ﬁets- en OV-rit. De verdiende Coins kun je
inwisselen voor diverse duurzame cadeaus of kun je doneren aan goede doelen.

5. Bekijk je eigen resultaten en de ranking
van alle deelnemende bedrijven
Via de Low Car Diet app krijg je inzicht in je eigen reisgedrag, kun je jouw resultaten
vergelijken met het gemiddelde van je collega’s en zie je de scores van alle
deelnemende bedrijven. Natuurlijk wordt je privacy strikt beschermd (AVG proof).

Doe mee met Low Car Diet
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