
 

 

Selectiecriteria voor het PADI AmbassaDiver-team 
 
 

 

Het PADI AmbassaDiver-programma bestaat uit zeer gepassioneerde duikers, 

duikprofessionals en voorvechters voor de zee, die uitermate toegewijd zijn duiken in 

hun gemeenschap en in de hele wereld naar een hoger niveau te tillen. Hun 

pleitbezorging draagt bij aan verrijking van de wereldwijde gemeenschap van betrokken 

PADI-duikers, en zorgt tegelijkertijd voor bewustzijn over sociale problemen en 

milieukwesties, waarbij ze anderen hoop geven. Wij zijn toegewijd om onze 

AmbassaDivers-missie uit te dragen en meer mensen te inspireren onze 

onderwaterplaneet te beschermen. 
 

Een PADI AmbassaDiver... 

• Heeft een passie voor duiken, ontdekkingen en avontuur. 

• Is taakgericht en geeft anderen voorlichting over sociale problemen en 

milieukwesties die de mensen zelf aanwakkeren. 

• Betrekt anderen op lokaal of wereldwijd niveau op een goede manier om te helpen 
bijdragen aan een positieve wereldwijde verandering. 

• Geeft vorm aan de waarden van het merk PADI en draagt de missie van de 
organisatie uit om zich in te zetten voor het goede doel. 

• Inspireert meer mensen om te beginnen aan, verder te gaan met of les te geven in 
duiken. 

• Gelooft dat duiken een levensveranderende ervaring is die zij met anderen willen 
delen. 

 
 

Verantwoordelijkheid van een PADI AmbassaDiver 
 

MERK 

• Vertegenwoordiger van het merk PADI en de PADI-missie om zich in te zetten voor 
het goede doel. 

• Laat de stem van PADI horen binnen je gemeenschap en invloedssfeer. 

• Een beïnvloeder die anderen inspireert te beginnen aan, verder te gaan met of les 
te geven in duiken. 

• Een ambassadeur voor het merk PADI op sociale platformen, tijdens evenementen 
en relevante gebeurtenissen. 

• Een veilige, verantwoordelijke duiker die het onderwaterleven 

respecteert en opkomt voor het milieu, zowel boven als onder water. 
 

BETROKKENHEID 

• Toegewijd aan het delen van kwartaalupdates van activeringen en meeteenheden 
die de PADI-missie ten goede komen 

. 



• Promotie op social media Op sterke en actieve wijze volgen van social media 
heeft de voorkeur. 

• Regulier contact met je plaatselijke duikcentrum of resort. 
• Deelname aan plaatselijke evenementen of marketingactiviteiten. 

 

 

Het PADI-team kiest ambassadeurs van het merk zorgvuldig uit om PADI te 
vertegenwoordigen als het gezicht van ons merk. 


