
Unieke en verrassende webinars 
op maat van je bedrijf



Met de webinars van Colruyt Group Academy 
schenk je een unieke webinar naar keuze. 
Bedrijven gebruiken onze webinars om het welzijn 
van hun medewerkers te boosten en om hen hun 
waardering te tonen. Je kan er ook voor kiezen 
om ons online aanbod als relatiegeschenk te 
gebruiken voor klanten, leveranciers en andere 
relaties.

In deze brochure ontdek je wat je met de tickets voor 

onze webinars kan doen, wat de voordelen zijn en hoe 

je ze bestelt.

Intro
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GEÏNTEGREERD WELZIJNSBELEID

Wil je het welzijnsbeleid van jouw organisatie een nieuwe invulling 
geven of verder uitbouwen? Met Colruyt Group Academy neem je 
de ideale partner aan boord om het welzijnsbeleid van je bedrijf te 
ondersteunen. De thema’s van ons online aanbod situeren zich in 
sociaal, fysiek en psychologisch welzijn. Drie gebieden die essentieel 
zijn in een welzijnsstrategie op de werkplek:

Wat je kan doen  
met onze webinars

 Sociaal welzijn: stress, angst en opvoeding.

 Fysiek welzijn: fysieke activiteit, voeding en beweging.

 Psychologisch welzijn: geestelijke gezondheid,  
slaap, rust en financieel welzijn.
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RELATIEGESCHENKEN

PROMOTIONELE ACTIES

Op zoek naar een relatiegeschenk waar écht van genoten wordt? 
Met een webinar van Colruyt Group Academy bied je je (nieuwe) 
klanten een online beleving die écht blijft plakken. 

Wil je een nieuw merk introduceren? Maar weet je niet waar je 
moet beginnen om er de aandacht naartoe te trekken? Of zoek 
je naar manieren om een bestaand product origineel in de kijker 
te zetten? Onze webinars zijn de uitgelezen oplossing voor het 
opzetten van promotionele acties. 
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Webinars 
Tips, advies en inspiratie opdoen over een actueel onderwerp? 
Dat kan met onze webinars! Je kijkt live mee via YouTube en  
krijgt naast tips, ook antwoorden op de veelgestelde vragen.
 
Een greep uit ons online aanbod aan webinars:

   Thuiscomposteren in een notendop

   Minder voedselverspilling: red je restjes

   Klimaatvriendelijk tuinieren

   Vaste voeding voor je baby: zo begin je eraan

   Food fotografie met smartphone

   ...

ONLINE aanbod 

Bekijk het 
online aanbod
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LifeTalks webinars 
Naast onze algemene webinars, voorzien we ook LifeTalks webinars 
in ons online aanbod. In deze webinars vertellen boeiende sprekers 
over alledaagse, herkenbare onderwerpen. Ze vertellen hoe ze zélf 
uitdagingen hebben aangepakt of nemen je mee in hun expertise.  

We bieden een tweetalig programma aan, afgestemd op de trends en  
de behoeften van jouw medewerkers.

NIEUW 
in online aanbod!

Een greep uit ons online aanbod aan LifeTalks webinars:

 Opvoedingsexpert Steven Gielis:  
boost het zelfvertrouwen van je kind

 Voedingsdeskundige Sandra Bekkari:  
gezond eten en genieten van je leven

 Psychotherapeute Nina Mouton:  
zelfzorg, het begin van alles

 Topchocolatier Dominique Persoone:  
koken met chocolade

 ...

 Haal praktische tips uit de verhalen van onze sprekers.

 Bepaal zelf hoe je alle inzichten toepast.

 Stel vragen via de chat. De spreker geeft live antwoord 
op de veelgestelde vragen. 

Ontdek de line-up  
van LifeTalks
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3 redenen om te kiezen  
voor onze webinars

LAAGDREMPELIG 

Met toenemend thuiswerk worden fysieke bijeenkomsten 
moeilijker te organiseren. Webinars maken het mogelijk om in 
verbinding te gaan met elkaar, ook vanop afstand. Je medewerkers 
kunnen onze webinars live bekijken, waar ze willen. 

SPREKERS MET KNOWHOW EN EXPERTISE

We selecteerden onze sprekers zorgvuldig en op basis van hun 
sprekerskwaliteiten, expertise en/of affiniteit met het thema.

BETROUWBARE PARTNER MET ERVARING

Als onderdeel van de grootste en enige echte Belgische retailer, 
bevinden wij ons in het hart van de samenleving. We geven al 
sinds 2013 workshops, lezingen en webinars rond de meest 
uiteenlopende, maar vooral zeer actuele thema’s waar mensen 
vandaag van wakker liggen. Dat gaat van voedselverspilling 
tegengaan, tot infosessies over klimaatvriendelijk tuinieren.

Klinkt goed! 
Ik bestel tickets  
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Fiscale aftrekbaarheid  
van onze webinars

  100% fiscaal aftrekbaar tot € 40 (incl. btw)  
per werknemer, per jaar.

  plus € 40 per kind ten laste n.a.v. Sinterklaas of 
eindejaarsfeest.

  ook ‘geringe’ personeelscadeaus (onder € 50 incl. btw)   
zijn niet belastbaar. Die mag je zelfs meerdere keren  
per jaar schenken.

Ons digitaal aanbod als 
personeelsgeschenk

Ons digitaal aanbod als 
relatiegeschenk

De aankoop van ons aanbod is fiscaal aftrekbaar.  
Op die manier zijn ze voordelig voor iedereen.

Een geschenk van meer dan € 50 wordt volledig belast bij de 
werknemer. Voor jou als werkgever is het 100% aftrekbaar.

Zorg dat het totaal van je relatiegeschenken per verkrijger en 
per jaar niet meer bedraagt dan € 250.

Relatiegeschenken - dus voor je klanten en andere zakelijke 
relaties - kan je voor 50% aftrekken. Koop je dus tickets uit 
ons digitaal aanbod, dan is dit dus het geval. 
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Je kan verschillende type webinars en thema’s combineren.  
Dit zijn je mogelijkheden: 

Webinars makkelijk 
besteld in 3 stappen

 Tickets geldig op het hele online aanbod  
(incl. LifeTalks webinars, excl. tastings). Medewerkers  
kiezen zelf voor welke webinars ze zich inschrijven.

 Tickets geldig voor één specifiek online thema.  
Bekijk het aanbod en laat ons weten welk thema je kiest. Wil je jouw 
medewerkers bijvoorbeeld aan het sporten krijgen? Kies dan voor 
het webinar met topatleet Koen Naert over het gezond opbouwen 
van sportieve doelen.

 Wil je zelf een selectie samenstellen? Bijvoorbeeld alleen de 
LifeTalks webinars? Of webinars rond koken, baby en opvoeden?  
Ook dat kan. Laat het ons weten.

Kies je thema(‘s) 1

 Goed om te weten 

 Wil je graag dat je medewerkers in één 
oogopslag zien uit welke thema’s ze kunnen 
kiezen? Ga dan voor een gepersonaliseerde 
landingspagina op maat van je team.  
Meer informatie op pagina 12.  
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Laat ons weten hoeveel tickets je wilt bestellen. Een ticket kost € 5,79 excl. BTW.  
Bovenop je aantal bestelde tickets ontvang je automatisch een aantal gratis tickets:

*Bij elke aanvraag van minimum 200 tickets nemen we contact op. 

 Ontvang bovenop je gewenste aantal tickets 10% extra gratis tickets  
bij een bestelling tussen 50 en 199 tickets.

 Ontvang bovenop je gewenste aantal tickets 12% extra gratis tickets  
bij een bestelling tussen 200 en 499 tickets.

 Ontvang bovenop je gewenste aantal tickets 15% extra gratis tickets  
bij een bestelling van meer dan 500 tickets.

 Meer dan 500 tickets bestellen? Neem contact op met ons voor een  
offerte op maat. 

In het bestelformulier vragen we jou het gewenste aantal tickets in te geven. 

Bijvoorbeeld: Vul je 120 tickets in. Dan ontvang je 120 tickets + 10% gratis tickets  
ofwel 132 tickets in totaal. Je betaalt hiervoor € 694,8 excl. BTW.

Bestel hier 
je tickets 

Kies het gewenste  
aantal tickets *

2
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1 UNIEKE ACTIECODE VOOR ALLE MEDEWERKERS

Je ontvangt 1 unieke code. De code kan meerdere keren gebruikt worden,  
maar met een maximum volgens het aantal aangekochte tickets.  
De code is geldig op de door jou geselecteerde thema’s.

Bijvoorbeeld: je bestelde 200 tickets, je ontvangt 1 unieke code 
waarmee 200 keer een webinar besteld kan worden. 

Bij gebruik van een code ontvangt de medewerker 1 gratis webinar per 
winkelmandje. Meerdere webinars bestellen = meerdere winkelmandjes 
afrekenen.

INDIVIDUELE ACTIECODE PER AANGEKOCHTE WEBINAR

Je ontvangt een Excel-bestand met het aantal codes zoals aangekocht.  
Elke code kan slechts één keer gebruikt worden. 
Bijvoorbeeld: 200 bestelde tickets = 200 individuele actiecodes die elk  
1 keer gebruikt kunnen worden. Elke code geeft recht op 1 gratis webinar  
per winkelmandje.

Beide type actiecodes zijn 1 jaar geldig op de door jou geselecteerde thema’s. 

Optioneel: het is mogelijk om de code(s) gedrukt te krijgen op een fysieke kaart  
in Amerikaans formaat (114 x 229 mm). Vraag de voorwaarden aan.

Bij bestelling ontvang je je ticket(s) in de vorm van een actiecode.  
Bekijk hieronder welk type actiecode het beste bij je past: 

Kies je type actiecode3
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Op deze pagina krijgt je medewerker of relatie een overzicht  
van de thema’s die gereserveerd kunnen worden.  
Je relatie ontdekt meteen het juiste aanbod.

Wij maken de pagina op met het door jou aangeleverde  
materiaal en bezorgen je de link van de webpagina.

Mail ons

Gepersonaliseerde pagina  
op maat van je team

Aanleverspecificaties

1. Bannerbeeld
Formaat: 1600 x 900 pixels, 300 dpi
Extensies: jpeg, png, gif

2. Logo 
Formaat: 300 x 300 pixels, 72 dpi
Extensie: png
 
3. Tekst op je pagina
+/- 470 karakters (incl. spaties)
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Colruyt Group Academy,  
meer dan alleen webinars
Naast de aankoop van ons online aanbod kan je bij Colruyt Group 
Academy Business terecht voor je teamactiviteiten, vergaderruimtes 
en cadeaubonnen of relatiegeschenken. 

TEAMACTIVITEITEN ZAALVERHUUR CADEAUBONNEN

Klaar om het kantoor even achter je te laten en plezier 
te maken met je collega’s? Op zoek naar een activiteit 
die je team hechter maakt? Onze workshops en 
lezingen zijn de uitgelezen teambuilding als het eens 
iets anders mag zijn dan paintball. 😉

Wil je vergaderen in een gezellige sfeer? Een opleiding 
geven aan je medewerkers? Of zoek je een professionele 
keuken om met je collega’s de handen uit de mouwen  
te steken? In onze Academies kan je de juiste zaal huren 
voor jouw bedrijf, al dan niet aansluitend combineren  
met een teamactiviteit.

Op zoek naar een geschenk voor medewerkers, trouwe 
klanten en relaties? Geef een cadeaubon van Colruyt  
Group Academy cadeau. Met keuze uit zowel ons online  
als fysieke aanbod in een van onze 10 Academies zit  
hét cadeau er gegarandeerd tussen.

Ontdek het volledige aanbod 
teamactiviteiten

Meer weten over 
zaalverhuur

Mail ons voor 
cadeaubonnen
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Wil je meer informatie over onze webinars, teamactiviteiten of zaalverhuur?
Of ben je overtuigd en wil je een offerte aanvragen? 
Neem vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers, we helpen je graag verder. 

NEEM CONTACT OP

Stel hier  
je vraag

Veelgestelde 
vragen

Colruyt Group Academy Business 14

mailto:info%40colruytgroupacademy.be?subject=
https://www.colruytgroupacademy.be/nl/veelgestelde-vragen-cat/ons-aanbod-voor-bedrijven/

