OFERTA DLA FIRM
Jesteś szefem, który troszczy się o zdrowie swoich pracowników?
Interesujesz się ich samopoczuciem?
Zastanawiasz się, jak mógłbyś o nich zadbać,
jednocześnie podnosząc ich stopień zadowolenia z pracy u Ciebie?

Szacuje się, że poziom absencji chorobowej pracowników biurowych wynosi około 7%, z czego dość
istotną część stanowią zwolnienia z powodu kontuzji sportowych, bólów kręgosłupa lub operacji
spowodowanych brakiem aktywności fizycznej.
Jeśli zależy Ci na polepszeniu zdrowia, a tym samym produktywności swoich pracowników, to mamy
coś właśnie dla Ciebie! Oferta, którą przygotowaliśmy, pomoże Ci w rozwinięciu firmy oraz
polepszeniu zadowolenia pracowników.
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FIZJOSKRYPCJA
Jako FizjoHuta wychodzimy naprzeciw tradycyjnym formom well-beingu. Zapomnij o masażystach,
którzy przychodzą do firmy z krzesłem do masażu i masują każdego po 10 minut. Tutaj nie ma
efektów; można jedynie stwierdzić, że „było miło”. My chcemy stworzyć coś nowego, innowacyjnego,
by realnie poprawić sprawność i zdrowie ludzi w Twojej firmie – zwłaszcza w czasach, gdzie 80%
stanowisk opiera się na pracy siedzącej. Proponujemy specjalną FizjoSkrypcję dla Twoich
pracowników, ale także dla Ciebie – bo zdrowy pracownik to również lepsze wyniki Twojej firmy.
FizjoSkrypcja to połączenie dwóch słów. „Fizjo”, bo trzonem działalności FizjoHuty jest szeroko
pojęta fizjoterapia w ujęciu holistycznym. „Skrypcja” – od słowa subskrypcja – bo chcemy
zaoferować Tobie i Twoim pracownikom swojego rodzaju „karnet zdrowia”. Zależy nam, żeby praca
z fizjoterapeutą nie odbywała się tylko w momencie wystąpienia dolegliwości –ponieważ powinna
być stałym elementem profilaktyki i pewnej mody dbania o samego siebie!
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CO ZYSKASZ?
Obecnie posiadamy w Krakowie dwie lokalizacje, w których zrzeszamy specjalistów z dziedziny
fizjoterapii, fizjoterapii uroginekologicznej, masażu, dietetyki, treningu i psychoterapii.
Jak wiemy, na zdrowie składa się wiele czynników, zarówno tych fizycznych, jak i psychicznych.
Dzięki połączeniu tych składowych zapewnimy Twoim pracownikom pełną opiekę pod każdym
aspektem.
Co zyskają pracownicy?
· Lepszą koncentrację i skupienie w pracy.
· Zmniejszenie ilości stresu i lepsze radzenie sobie z nim.
· Zmniejszenie lub zniwelowanie dolegliwości bólowych związanych z długotrwałą pracą.
· Edukację na temat ergonomii na stanowisku pracy.
· Większą ilość energii, co przełoży się na motywację i efektywność.
Co zyskasz jako pracodawca?
· Mniejszą częstotliwość nieobecności w pracy.
· Większe zadowolenie z warunków pracy u Twoich pracowników.
· Poprawę wizerunku firmy.
· Wyższą produktywność i lepsze wyniki pracowników.
· Mniejsze straty finansowe związane z nieobecnościami pracowników.
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OPCJE WSPÓŁPRACY
Możemy zacząć współpracować na kilka sposobów:
1.Spraw prezent lub nagrodę swoim pracownikom i podaruj im bilet do zdrowia w zaufanej placówce,
w której masz pewność, że udzielona pomoc będzie najlepsza z możliwych. To Twój pracownik
zdecyduje, czy wybierze spotkanie z fizjoterapeutą, trenerem, dietetykiem, psychoterapeutą czy
po prostu skorzysta z masażu relaksacyjnego.
2. Druga opcja zakłada kompleksowe podejście do zdrowia pracowników Twojej firmy, a co za tym
idzie – pełną obsługę w naszym gabinecie. Każdy pracownik otrzymuje karnet do FizjoHuty, w ramach
którego może skorzystać z czterech wizyt w ciągu miesiąca, wybierając dowolne usługi w dwóch
(jak na razie!) lokalizacjach FizjoHuty w Krakowie.
Karnet możesz sfinansować w całości lub zaproponować częściowe finansowanie. Jako firma
otrzymacie lepszą ofertę niż klient indywidualny, a Twój pracownik może zadbać o swoje zdrowie
w cenie, jakiej nie dostanie nigdzie indziej. Co ważniejsze, w jakości, jakiej prawdopodobnie jeszcze
nigdy nie doświadczył.
3. Chcesz podnieść poziom wiedzy pracowników w temacie zdrowia?
Przygotujemy specjalne spotkanie lub webinar w temacie zdrowia, zdrowia psychicznego,
aktywności fizycznej, żywienia czy spraw kobiecych.
4. Masz inny pomysł?
Zadzwoń, napisz i spotkaj się z nami – może wspólnie coś wymyślimy! Chętnie przedstawimy Ci
nasze podejście do zdrowia. Wspólnie postaramy się zadbać o zdrowie w Twojej firmie – tak, by
funkcjonowała jeszcze lepiej.
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