FITNESS
DLA FIRM

Aktywny Pracownik
to Zdrowy Pracownik

Co roku w Polsce marnowanych jest mnóstwo godzin pracy z powodu zwolnień lekarskich.

Osoby, które trenują raz w tygodniu:

27%
Wykorzystują do 27%
mniej zwolnień lekarskich

12,5%
Wykazują wzrost

efektywności o 12,5%

12 ZDROWYCH KORZYŚCI
dla Firmy i Pracowników
Korzyści dla Pracodawcy:
•
•
•
•
•
•
•

Wzrost atrakcyjności firmy na rynku pracy
Zwiększenie motywacji do pracy oraz zaangażowania w obowiązki
Większa lojalność pracowników
Lepsza efektywność pracy
Integracja pracowników
Możliwość wykorzystania środków z ZFŚS
Propagowanie wśród pracowników zdrowego stylu życia, a tym samym
zmniejszenie absencji chorobowej

Korzyści dla Pracowników:
• Poprawa stanu zdrowia oraz i kondycji fizycznej
• Wzmocnienie układu odpornościowego – zwłaszcza w okresie zwiększonej
zachorowalności
• Obniżenie poziomu odczuwanego stresu
• Dodatkowy element wynagrodzenia
• Lepszy wygląd i samopoczucie

PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ
W KORZYSTNEJ CENIE
Gwarancja stałej ceny – miesięczna opłata uzależniona od liczby
zgłoszonych pracowników
•
•
•
•

Indywidualnie dopasowany czas trwania umowy
Minimalna liczba zgłoszonych pracowników 5
Zbiorcza faktura VAT za wszystkich użytkowników
Korzystny termin płatności

TWOI PRACOWNICY ZASŁUGUJĄ
NA TO, CO NAJLEPSZE
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny sprzęt do ćwiczeń
Innowacyjny wygląd pomieszczeń
Możliwość przeprowadzenia treningów wprowadzających
Stała opieka trenera
Aplikacja ułatwiająca rezerwacje zajęć
Możliwość dołączenia do programu 10 kroków
Nieograniczony czas spędzony w klubie
Możliwość zorganizowania konkretnych zajęć tylko do dyspozycji
pracowników (zamknięta grupa, min. 20 osób)
• Dogodna lokalizacja

Maksymalna motywacja
dzięki różnorodnym
możliwościom
Siłownia:
• Wolne ciężary – hantle, sztangi, wyciągi, ławki do wyciskania
• Maszyny – różnego typu urządzenia umożliwiające wzmocnienie mięśni
całego ciała
• Strefa cardio – bieżnie, rowerki, ergometry
Zajęcia Fitness:
• Trenerzy motywujący do maksymalnych osiągnięć
• Różnorodna oferta zajęć
• Treningi ukierunkowane na zwiększenie wydolności i wytrzymałości,
gibkość, wzmocnienie mięśni, modelowanie sylwetki i spalanie tkanki
tłuszczowej
• Niepowtarzalna atmosfera podczas zajęć grupowych
• Skuteczne treningi dla każdego celu treningowego i poziomu zaawansowania
Sauna:
• Regeneracja mięśni po treningu
• Relaks i wzmocnienie odporności
• Poprawa kondycji skóry

MOCNY ZESPÓŁ TO PODSTAWA
Zadbaj o promocję regularnej aktywności fizycznej wśród swoich
pracowników. Korzyści z ich zdrowego i aktywnego stylu życia
przełożą się nie tylko na ich własne zdrowie i samopoczucie,
ale także na wyniki Twojej firmy.

Kontakt:
Ewelina Rokita
Tel.: 534 507 407
E-mail: ewelina.rokita@endorfina-debica.pl
www.endorfina-debica.pl

