
TTHE HÅG MOVEMENT FOR ONE DAY



THE HÅG MOVEMENT FOR 
ONE DAY MAAKT VAN 
EEN STATISCH KANTOOR 
. . . 
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EEN KLEURRIJK KANTOOR 
VOL SCANDINAVISCH DESIGN, 
BEWEGING EN VARIATIE!

Design van de Noorse designer Peter Opsvik, 
bekend van de Tripp Trapp kinderstoel, 



HÅG CAPISCO . . . 

• zorgt voor een gezonde zit-sta werkhouding;
• voorkomt rug-, schouder- en nekklachten; 
• is een belangrijke trendsetter op het gebied van 

milieuvriendelijk design! 
• zorgt voor onbewuste beweging, gedurende de hele 

werkdag;
• Zorgt voor een dynamische , open werksfeer  en 

bevordert samenwerking; 
• brengt kleur en écht Scandinavisch design in het 

kantoor, designer Peter Opsvik;
• Meest innovatieve zitoplossing;
• 10 jaar garantie!
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1. Start de test met de dynamische  HÅG 
Capisco bureaustoel in de ochtend.

2. Geniet van een  dag vol beweging en 
afwisseling  op uw werkplek!

3. Breng aan het einde van uw werkdag de 
stoel terug naar deze banner en laat uw 
mening achter. Maak hierbij kans op uw 
eigen HÅG Capisco!

4. De volgende ochtend staat de HÅG Capisco
weer klaar om door één van uw collega's te 
worden getest. 

*Tevreden? Voor meer informatie neemt u contact op de HAG dealer 

Samen met uw Regiomanager van Scandinavian Business
Seating kiest u een relatie om de HÅG FOR ONE DAY
campagne bij uit te zetten.

De medewerkers krijgen via deze unieke try-out de kans om
deze dynamische design stoel een dag uit te proberen!

HHoe het werkt

THE HÅG MOVEMENT FOR ONE DAY



U ontvangt de volgende 
onderdelen:

� Een design Capisco met contrasterend stikstel!

� Een rollbanner met uitleg en QR code.

� Uitleg en zitinstructie voor de gebruiker met uw logo
en contact informatie.



VUL IN EN WIN!

Wij willen graag weten hoe de medewerker de HÅG Capisco
designstoel heeft ervaren. Hierover kunnen zij een korte vragenlijst
invullen via de QR code op de rollbanner.

Aan het eind van de vragenlijst laten zij hun gegevens achter en
maken ze op hun eigen HÅG Capisco!

De resultaten van de enquête kunt u opvragen bij uw HÅG
regiomanager.



TTHE HÅG MOVEMENT FOR ONE DAY
Let’s Move!

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.project-inrichting.nl 
www.zadelstoel.nl


