Program motywacyjny:

"Zwiększamy efektywność stawiając na ludzi!"
KIM JESTEŚMY
Tworzymy programy motywacyjne dla pracowników przy wykorzystaniu specjalistycznych foteli
masujących, masażystów, dietetyków, szkoleń oraz innych dodatków.
Jesteśmy liderem w przygotowywaniu programu motywacyjnego dla pracowników pozwalającego na
zwiększenie efektywności firmy, zapewnienie zdrowej i przyjemnej atmosfery w Państwa firmie oraz poznanie
potrzeb pracowników.

PROGRAM "ZDROWIE I RELAKS - Zwiększamy efektywność stawiając na ludzi!"
ZAKRES USŁUG
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aranżacja wyznaczonych wnętrz w Państwa firmie (wyposażenie, urządzenia, montaż)
luksusowe fotele masujące (sterowanie pilotem, bądź na żetony)
usługi masażystów (10-15 minutowe masaże, konsultacje, wykład lub warsztaty)
konsultacje z dietetykiem (indywidualne porady, wskazówki, krótki wykład, vouchery)
15 minutowe ćwiczenia z instruktorem fitness dla pracowników
szkolenie motywacyjne (z zakresu zarządzania czasem, feng shui, lean office etc.)
broszury reklamowe (przygotowanie i wykonanie materiałów reklamowych)
ankiety pracownicze (przygotowanie ankiet w celu poznania potrzeb pracowników)
przygotowanie certyfikatów "Wyjątkowego pracownika" dla pracowników firmy
inne dodatki (po określeniu Państwa potrzeb i planowanych efektów)

CZAS
(preferowany okres)
1 tydzień: pon. - pt.
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DLACZEGO WARTO
DBANIE O ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE PRACOWNIKÓW


Likwidacja stresu, napięcia mięśni i bólu głowy



Zwiększenie poziomu hormonów szczęścia



Poprawa krążenia i oczyszczenie organizmu z toksyn

TANI I EFEKTYWNY SYSTEM MOTYWACYJNY DLA PRACOWNIKÓW


zwiększenie efektywności pracowników dzięki masażom,
edukacji żywieniowej i ćwiczeniom fizycznym



budowanie lojalności i przywiązania pracowników z firmą



badanie satysfakcji pracowników za pomocą ankiet



edukacja pracowników poprzez szkolenia dot. organizacji pracy

NIE DEZORGANIZUJE PRACY


5-dniowy program motywacyjny angażuje pracowników, podczas
przerw na lunch i krótkich 15 minutowych przerwach w pracy

PRZYJAZNE WARUNKI UMOWY


prosta i przejrzysta umowa



oferta dostosowana do potrzeb firmy

CO MÓWIĄ O NAS KLIENCI

NASI KLIENCI

KONTAKT
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej
propozycji!
W
celu
ustalenia
szczegółów
współpracy prosimy o kontakt:

Maciej Buchowski
mbuchowski@massmed.pl
+48 692 476 750

Przykładowy opis programu:
Przygotowania przed wydarzeniem
*
*
*
*

Ustalenie celów programu motywacyjnego i efektów, jakie ma przynieść firmie
Ustalenie długości trwania programu motywacyjnego
Wybór pakietów dla programu motywacyjnego (masażysta + fotele masujące + ankieta etc.)
Wybór pomieszczenia/pomieszczeń w Państwa firmie do aranżacji wnętrza

Dzień 1 - Aranżacja pomieszczeń, fotele masujące, broszury, żetony
*
*
*
*

Przystosowanie i aranżacja pomieszczenia/ pomieszczeń w Państwa firmie
Instalacja 3 luksusowych foteli masujących na żetony (1 żeton = 10 minut masażu)
Instalacja zestawu audio + muzyka relaksacyjna + słuchawki bezprzewodowe przy fotelach masujących
Dystrybucja broszur reklamowych dla pracowników pod szyldem firmy pod hasłem "Zdrowie i relaks Stawiamy na ludzi!"
* Dystrybucja żetonów na masaż na fotelach masujących dla pracowników w określonej ilości

Dzień 2 - Wizyta masażysty, porady, upominki
* Każdy pracownik otrzymuje voucher na 15 minut indywidualnego masażu u profesjonalnego masażysty
* Masaż odbywa się przez ubranie w pozycji siedzącej na specjalnych krzesłach Prestige-reh
* Masażysta udziela podczas masażu wskazówek na temat prawidłowej postawy i właściwej pozycji siedzącej
w zgodzie z biostatyką i biomechaniką ciała
* Każdy pracownik dostaje materiały informacyjne o ergonomii po zakończeniu sesji masażu

Dzień 3 - Wizyta dietetyka, wykład, upominki
* 15 minutowe indywidualne konsultacje z dietetykiem dotyczące edukacji żywieniowej, zdrowego
odżywiania, odchudzania, większej efektywności dzięki dobranej diecie itp.
* Upominek w formie 15 darmowych przepisów na zdrowe jedzenie i tabeli dietetycznej
* 20 minutowy wykład dla wszystkich pracowników na temat "Wzrost efektywności i dobre samopoczucie,
a nawyki żywieniowe"

Dzień 4 - Wizyta instruktora fitness, catering, ankieta
* wizytka instruktora fitness, który organizuje 15 minutową sesje dla grup pracowników na ćwiczenia
gimnastyczne + upominek (schemat ćwiczeń fizycznych dla pracowników biurowych)
* usługa cateringu - zdrowy lunch dla wszystkich pracowników + upominek (bazylia w doniczce na biurko)
* przeprowadzenie ankiety dla pracowników na wybrany temat przez Państwa firmę

Dzień 5 - Krótkie szkolenie, certyfikat "Wyjątkowego pracownika"
* 20 minutowe warsztaty w grupach dla pracowników z wybranego zakresu:
- Lean Office (czyli ciągłe doskonalenie od 5S, poprzez Kaizen aż do zaawansowanych technik Six Sigma)
- Zarządzanie czasem (planowanie pracy, wyznaczanie priorytetów, pusta skrzynka odbiorcza)
- Feng shui na biurku (miejsce pełne energii, zasady, wskazówki i przykłady)
* Podsumowanie, podziękowanie i wręczenie certyfikatów "Wyjątkowego pracownika" dla pracowników
* Deinstalacja urządzeń, foteli masujących, aranżacji wnętrza

SKOMPONUJ
WŁASNY PAKIET USŁUG

SZYBKI KONTAKT
MBUCHOWSKI@MASSMED.PL
+48 692 476 750

