ga ook
voor een
fruitzaam
beleid
Met Fruitzaam op de werkvloer is uw organisatie
zowel voedzaam, duurzaam als zorgzaam actief.
Wekelijks bezorgen wij (bio) fruit, snoepgroente
en gezonde noten voor op het werk, waarbij
maatschappelijk verantwoord ondernemen
altijd nagestreefd wordt.
Fruitzaam bezig zijn doe je mét en vóór elkaar!

fruitzaam.nl

waarom fruitzaam worden
Dagelijks lezen en horen we steeds vaker
hoe belangrijk een gezonde levensstijl is.
Steeds meer mensen zijn hierdoor bewust
bezig met hun gezondheid. Een belangrijk
aspect hierin is het consumeren van
gezond voedsel. Bedrijven en werkgevers
kunnen hier een belangrijke rol in spelen
door hun werknemers wekelijks te voorzien
van gezonde tussendoortjes, zoals (bio) fruit,
snoepgroentes & noten.

duurzaam hoeft niet duur te zijn
Waar het aanbod van koffie en thee al
sinds jaar en dag heel gewoon is, kan het
aanbod van fruit een enorme bijdrage
leveren aan de dagelijkse behoefte van uw
werknemers. De kosten van een gezond

stuk fruit staan ook nog eens gelijk aan die
van een bak koffie.

alleen de beste kwaliteit
Met meer dan 10 jaar werkervaring in
de AGF sector weten we precies wat de
beste seizoensproducten zijn. Daarnaast is
Fruitzaam de enige (werk) fruit leverancier
die bio-gecertificeerd is. Met de afgifte van
dit wettelijk keurmerk maken we de betrouwbaarheid van onze biologische producten nog
beter zichtbaar. De voordelen: tevreden en
gezonde werknemers, hogere productiviteit,
lager ziekteverzuim.

voedzaam

verser dan vers en
supergezond
De producten in ons aanbod voorzien in
de dagelijkse behoefte aan mineralen en
vitamines. Het is een gezond tussendoortje
die ook voor de nodige positieve energie
zorgt. Wie wil er nou niet een bijdrage
hebben in de gezondheid en vitaliteit van
een ander?

duurzaam

met en voor elkaar
Gezond en Duurzaam bezig zijn doe je
met en voor elkaar! Uiteraard streven wij
altijd naar een ‘100% biologisch’ garantie.
Mocht dit in uitzonderlijke gevallen niet
mogelijk zijn dan zijn al onze producten
uiteraard streek- of fair trade producten.
Ons verpakkingsmateriaal is biologisch
afbreekbaar wat zorgt voor minder CO2
uitstoot.

zorgzaam

goed voor jezelf
goed voor elkaar
Fruitzaam laat de fruitkisten en displays
op de sociale werkplaats van het Leger
des Heils maken. Deze exclusieve samenwerking creëert voor mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt de
mogelijkheid om aan het werk te gaan
en kans te maken om in te stromen als
volwaardig medewerker.

bestel direct een
gratis proefbox op
fruitzaam.nl
Fruitzaam eens uitproberen en nog geen
gratis proefbox gehad? Ga dan direct naar
fruitzaam.nl en geniet binnen een week van
vers duurzaam fruit op het werk!

word fruitzaam abonnee in
slechts 3 eenvoudige stappen
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Bepaal het formaat
van de fruitkist

Bepaal hoe vaak
er wordt geleverd

Geniet van vers fruit
op het werk

Stuur ook eens een beterschapsbox of relatiegeschenk met gezonde producten.
Ons fruitzaam aanbod van heerlijk (bio) fruit wordt gewaardeerd en positief ontvangen.
Het zegt iets over de vruchtbare en gezonde samenwerking!

