
[Ó 

� 
liiiiJ 

MINERALE TIPS VOOR JOUW BEDRIJF OF 
ORGANISATIE 

ZO BELEEFT IEDEREEN EEN GESLAAGDE TOURNÉE MINÉRALE OP 
HET WERK EN DAARBUITEN. 

DOE HET SAMEN 

Neem met zoveel mogelijk werknemers deel aan de maand zonder alcohol. Zo motiveer je elkaar. 

PAK UIT MET JE DEELNAME 

Werk samen met de interne preventiedienst om te bekijken hoe je de deelname maximaal bekend kan maken. Bestel 
de Tournée Minérale-olfiches en stickers en hang ze op een zichtbare plaats. Post foto's van jullie deelname op sociale 
media met de hashtag #tourneeminerale, of laat een collega over zijn/haar ervaring bloggen op het intranet. 

IEDEREEN DOET MEE 

Gebruik al jullie communicatiekanalen om collega's, leveranciers, klanten en partners uit te nodigen om mee te doen. 
Schenk een mocktail of geef een Tournée Minérale-gadget aan iedereen die deelneemt. Beloon de collega's met 
exotisch fruitwater of lekkere thee op het werk. 

PIMP JE AANBOD 

Hebben jullie een bedrijfsrestaurant? Of organiseren jullie in januari of februari een nieuwjaarsreceptie olpersoneels
leest? Ga verder dan de klassieke frisdrank. Pak uit met mocktails, fruitwater en andere leuke non-alcoholische drankjes. 
Je vindt hopen inspiratie op tourneeminerale.be. Je kan ook onderleggers bestellen voor onder de glazen. 

TEAMBUILDING 

Zet je teambuilding of alter work event in het teken van Tournée Minérale met bijvoorbeeld een mocktailworkshop, een 
uitstap naar een lokale sappen producent ... Je kan ook terecht bij een van de vele Minérale Bars om met de collega's 
iets te drinken. Check de kaart op tourneeminerale.be. 

SPECIALE EVENEMENTEN 

Organiseer je iets speciaals voor Tournée Minérale? Laat het ons weten via inlo-nl@tourneeminerale.be en misschien 
komt jouw actie op onze website of sociale media. Is je evenement open voor publiek? Vergeet het dan zeker niet op 
de kalender te zetten op www.tourneeminerale.be. 

BLIJF OP DE HOOGTE 

Via de website en Facebookpagina weet je steeds het laatste nieuws over Tournée Minérale. 




