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Dietela

Didirikan di bawah PT Gizi Sehat Indonesia tahun 2018, Dietela merupakan
perusahaan pelayanan gizi yang didirikan oleh tim ahli gizi berpengalaman
lebih dari 12 tahun.

Dietela dikenal dengan layanan gizi personalized dengan metode
teledietetic dan saat ini telah lebih dari 5000 klien yang menggunakan
jasa Dietela untuk membantu mereka mengatur pola makan dan gaya
hidup sehatnya.

Goal utama dari Dietela adalah:
• Menyebarluaskan cara diet yang aman dan terbukti secara ilmiah
• Memberikan pengaruh positif untuk publik tentang pola makan sehat

Tentang Dietela



THR Challenge

Terdiri dari tiga chapter:
THR Challenge

Chapter I Chapter II Chapter III

21 Maret – 3 April 2022 4 April – 17 April 2022 9 Mei – 22 Mei 2022

Membahas tentang
mindset tepat & 

mindfulness agar lebih 
mudah memulai gaya

hidup sehat

Membahas tentang
manajemen dan 

pencegahan penyakit 
terkait pola makan 

dan gaya hidup yang 
dimulai saat Ramadan

Membahas tentang
pencegahan dan 

perbaikan berat badan 
berlebih serta stay in 

shape setelah Ramadan



Jadwal Mingguan

Ada di Guidebook



Jadwal Workshop

Ada di Guidebook



Online workout class via Zoom bersama
Coach Vawa Azzahra akan dilaksanakan
rutin setiap Sabtu (di luar bulan puasa)

19 Maret 2022 26 Maret 2022

14 Mei 2022 21 Mei 2022



Final Gathering
Sesi ini adalah final dari THR Challenge dimana akan

ada pengumuman pemenang & kesan pesan dari ahli
gizi, PT dan peserta yang akan dilaksanakan pada: 

28 Mei 2022

Pastikan kehadiranmu, ya!

J



Penilaian
• Pemenang kuis
Skor tertinggi & tercepat (diranking otomatis oleh Google form)

• Pemenang social media challenge
Post & caption sesuai tema, menarik dan sesuai ketentuan di Guideline
• Pemenang challenge Kintabe
Post & caption menarik dengan produk Kintabe, ditambah tag @kintabe selain @dietela.id
• Pemenang chapter
Poin akumulasi dari: 

ü Kehadiran workshop
ü Pengumpulan worksheet
ü Melakukan social media challenge
ü Pengisian link laporan untuk melihat progress perubahan gaya hidup sehat
ü Aktif di group untuk diskusi

• Pemenang utama (grand prize)
Poin akumulasi setiap chapter



Hadiah
• Pemenang kuis Jumat
3 orang per minggu (1 orang dari setiap group) - produk UMKM (surprise!)

• Pemenang social media challenge
1 orang per minggu (dari seluruh peserta) – saldo e-wallet Rp250.000

• Pemenang special challenge Kintabe
2 orang (dari seluruh peserta) – paket berisi 1 buah air fryer + free 5 produk Kintabe

• Pemenang chapter
2 orang per chapter (dari seluruh peserta) - saldo e-wallet Rp250.000 + paket Lemonilo

Pemberian hadiah akan dilakukan di akhir chapter & di akhir challenge



Hadiah

Hadiah utama (Grand Prize)
Juara 1 

Rp5.000.000 + paket Lemonilo + free Yellowfit lunch & dinner Weekday-Weekend  & Voucher 20%

Juara 2

Rp3.000.000 + paket Lemonilo + free Yellowfit lunch & dinner Weekday & Voucher 20%

Juara 3

Rp2.000.000 + paket Lemonilo + free Yellowfit lunch/dinner Weekday & Voucher 20%

Pemberian hadiah akan dilakukan di akhir challenge

Yellowfit akan mengirimkan catering lunch dan atau dinner ke area cakupan Yellowfit



Semua peserta akan mendapatkan

• Kelas dari Sunna Per Second

• Voucher 25% dari Lemonilo

• Voucher 20% dari Yellowfit

• Potongan harga Rp50.000 untuk pembelian produk Kintabe

• Harga khusus untuk Omron Body Composition Analyzer HBF-214 

Beli di sini J

https://app.midtrans.com/payment-links/1638261273494


Hal-hal yang perlu kamu lakukan
agar challenge lancar & 
berkesempatan menang



Baca Guidebook dengan seksama

Tonton materi Panduan Diet & Hidup Sehat

Semua yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran
challenge dapat diakses di sini

dietela.id/thrchallenge-kit


Jangan lupa kerjakan worksheet

Mengumpulkan 1 worksheet

= 1 poin tambahan untuk akumulasi
poin akhir



Isi Score Card setiap hari

Laporan Rutin setiap Rabu & Minggu

Link laporan rutin: 

cek WA group description



Jangan skip datang workshop

1 data kehadiran workshop

= 1 poin tambahan untuk akumulasi
poin akhir



Jangan lupa ikutan social 
media challenge

Setiap melakukan 1 tema

= 1 poin tambahan untuk akumulasi
poin akhir



GOOD LUCK!
“Anything is possible when you have 
the right people there to support you”


