
It’s time to  
GetUpp



For 100 år siden krævede 80 % af det arbejde, vi  
udførte, fysisk aktivitet. Kun ca. 20 % af arbejdet var  

stillesiddende arbejde.  

I dagens Danmark er det lige omvendt. Nu sidder vi de  
fleste af vores vågne timer - og det er et problem! Din krop 
er ikke beregnet til at sidde stille det meste af dagen. Din 

krop er skabt til bevægelse og varierende stillinger. 

Sidder du ned lige nu?



Bliv sund resten 
af livet for kun 

639 kr. 

Med dit hæve-sænke-bord på arbejdspladsen følger der 
helt naturligt en kontorstol med. Vi mener, at en GetUpp 
Assist også bør være en del af enhver arbejdsstation i alle 

kontormiljøer. 

Pris 5000 kr.

10-20 år

0 ekstra kcal

Fastlåste stillinger, der 
kan medføre smerter i 
lænden

Nedsat muskelaktivi-
tet, som forårsager 
nedsat forbrænding

639 kr. 

20+ år

+ 400 kcal 
(ved at stå hver dag)

Du får mere energi og 
overskud hver dag

Du forebygger/mindsk-
er smerter i kroppen, 
livsstilssygdomme og 
stress

Holdbarhed

Kalorieforbrænding pr. uge

Yderligere virkninger



GetUpp Assist – din 
personlige hjælper

GetUpp Assisten hjælper dig med at:

 Variere dine arbejdsstillinger på det rigtige tidspunkt i   
 løbet af dagen

 Indstille dit hæve-sænke-bord i den korrekte ergonomiske   
 sidde- og ståhøjde
 
 Opkoble enheden automatisk via Bluetooth, når du møder på  
 arbejde
 
 Sætte personlige mål og udfordre kollegaer på arbejde

 Skabe et overblik over din stillesiddende tid på arbejde



Trine
Kundekonsulent hos JobConnection ApS

GetUpp...
Ja det gør jeg så. 
Mit mål for i dag var at stå op 3 timer af min arbejdsdag, og GetUpp device´ n, jeg 
skrev om den anden dag, har i den grad rettet mit fokus ind på min aktive tid!

At noget så simpelt , så hurtigt kan få mine øjne op for hvor "doven" man hurtigt 
kan blive i løbet af en arbejdsdag, er altså vildt!
I mandags var målet at stå op i 2 timer i løbet af dagen
I går og i dag var det 3 timer 
I morgen er mit nye mål 3 timer og 15 min. 

Er i nysgerrige, kan i læse mere her: www.getupp.dk/

Andre har allerede  
haft stor glæde af  

Assisten



På trods af, at ca. 90 % af de danske virksomheder har  
investeret i hæve-sænke-borde til deres medarbejdere, er 
det fåtallet af medarbejderne der rent faktisk bruger dem. 

Derfor bliver investeringen sjældent indfriet, og de tiltænkte 
goder ved at komme op at stå kommer aldrig i spil. 

En undersøgelse fra ”The Take-a-Stand Project”  
påviste en række fordele ved at skifte mellem  

siddende og stående arbejdspositioner:

Oplev alle fordelene  
ved at stå op

87 % følte sig 
mere komfortable 

33 % følte sig 
mindre stressede 

som følge af at 
have et 

hæve-sænke
-bord installeret på 

deres kontor

87 % følte sig 
energiske

66% følte sig mere 
fokuserede

62 % følte sig 
lykkeligere

75 % følte sig 
sundere

Deltagerne 
forbrændte i 

gennemsnit 750 
ekstra kalorier 

om ugen ved at 
stå op 66 min. 

om dagen

66 % følte sig mere 
produktive 



Forbind din GetUpp  
Assist med GetUpp- 

appen og oplev:

Et personligt dashboard, som giver 
dig et overblik over din daglige 
aktivitet

En aktivitetsindikator, som måler 
din aktive og stillesiddende tid i 
løbet af dagen

Opsamling af sundhedsdata fra andre 
fysiske enheder for at måle din samlede 
stillesiddende tid i løbet af dagen

Live sessions med minimum 4 nye sessioner 
hver uge med fokus på alt fra bevægelse til 
åndedrætsøvelser

Opkobling til andet fysisk udstyr ved 
hjælp af Bluetooth

Udfordringer, hvor du kan deltage eller  
udfordre dine venner og kollegaer i  
forskellige aktivitetsformer



Mogens Holm mogens@getuppassist.io
Ronnie Rahbek ronnie@getupp.dk 
Telefon: +45 31 16 01 01
Mail: support@getupp.io

GetUpp A/S
Nupark 51
7500 Holstebro Denmark
www.getupp.dk

Download appen  
i dag og få adgang til  

live sessions

Start de gode vaner


