“Den klimatsmarta resan jag fick vara med om har
varit fantastiskt rolig och inspirerande. BeChange
har blivit en av de viktiga milstolparna i mitt liv.”
- BeChange Deltagare 2017
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Carbon Coaching
BeChange är ett världsledande program
för

koldioxidcoaching

som

GÖR SKILLNAD
Vi vill alla göra vår del för att
lösa den globala utmaningen
med klimatförändringarna.
Men, det kan kännas stort och
betungande att många inte vet
var de ska börja och
motivationen kan övergå till
skuld eller oro. Vi hjälper dig
steg för steg genom vårt
program att få kraft till att göra
en stor förändring.

hjälper

människor att minska sina utsläpp.
Vårt program

gör det lätt för människor

att skapa den klimatsmarta livsstil som
de längtar
når

efter

samtidigt

imponerande

som

de

resultat

i

koldioxidreducering.
Deltagarna i BeChange 2017 minskade
sina koldioxidutsläpp med i genomsnitt
51% (5 ton per person).

B e C h a n ge
programmet har
h i t t i l l s ge t t vå r a
d e l t a ga r e :

#carbon reduction
#happiness production

3 främsta fördelarna ni får
med programmet är
1) Klimatet – Ert företaget ger ett stort bidrag till att

• >50% sänkning av
sina koldioxidutsläpp

Resan mot att nå resultatet är dessutom

minska klimatförändringarna då varje anställd i

lustfylld, 80% av våra deltagare anser att

programmet

• 80% ökad livskvalitet

deras livskvalitet har ökat. Det här beror på

koldioxidutsläpp.

• 100% tyckte det var
lätt att genomgå

att vi i vårt unika coaching program
kommunicerar hållbarhet på ett sätt som
arbetar

med

förändringarna

psykologin
blir

både

så

att

roliga

och

har

möjlighet

att

halvera

sitt

2) Anställda – Personalen får mer motivation, focus,
kreativitet och glädje då livskvalitén ökar.
3)

Helheten i Företaget –

långvariga. Genom vårt företagsprogram lär

Sammanhållningen

sig era anställda hur de kan minska sitt

samarbetat ökar då ni

koldioxidavtryck samtidigt som de bygger

arbetar

upp gemensamma värderingar, når höga

programmet tillsammans

resultat och stärker teamkänslan.

för

er
att

och

igenom

DET ÄR LÄTT
Vi har manga tidspress I våra
liv. Funderar du på om du har
tid och energi att genomgå
programmet? Oroa dig inte.
BeChange är designat så att via
arbetar med psykologin så att
inlärningen effektiv och att de
nya vanorna och stannar kvar
med dig.
100% av BeChange
programmets deltagare 2017,
ansåg att det var lått och
inspirerande att genomgå
programmet.

bygga

gemensamma
Idag är de flesta företag
medvetna om behovet av att
minska

värderingar och nå höga
resultat. Ni blir också

koldioxidutsläppen,

men med BeChange så kan

guidade i att brainstorma hållbara idéer som leder till

de på riktigt ”leva som de lär”

effektivitet och besparingar på arbetsplatsen.

och

radikalt

minska sina

utsläpp samtidigt som de
ökar teamets effektivitet.

#CarbonCoaching
#CarbonReduction
#HappinessProduction

