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Z naszych produktów zwykle korzystają firmy, które

borykały się z problemem niezmotywowanych pracowników

były sfrustrowane trudną obsługą dotychczasowych rozwiazań motywacyjnych

nie miały pomysłu na rozszerzenie wachlarza świadczeń pozapłacowych

miały problem z czestą rotacją w swoich zespołach

nie mogły pozwolić sobie na przyznanie podwyżki pracownikom

Oferta dla
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI W OPOLU

Programy sportowe to wyjątkowe
narzędzia motywacyjne, które

pozwalają pracownikom firm i instytucji
korzystać z szerokiej oferty obiektów
sportowych na terenie całej Polski.
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DOSTĘPNE RODZAJE KART

Karta MultiSport Plus
(możliwość kilkukrotnego
korzystania w ciągu dnia*,
dostęp do blisko 4000
obiektów i 25 dyscyplin)

Karta MultiSport Classic
(umożliwia 1 wejście dziennie,
dostęp do ponad 2000
obiektów, prawie 25 dyscyplin)

Karta MultiActive
(korzystanie zgodnie z liczbą
wejść zapisanych na karcie,
maksymalnie raz dziennie, dostęp
do ponad 1800 obiektów i ponad
20 dyscyplin)

* Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami korzystania z karty w naszej wyszukiwarce (kartasportowa.pl).

Dzięki programowi MultiSport pracodawca zyskuje:

Pozytywny wizerunek - oferując dodatkowy benefit, dostrzega potrzeby swoich pracowników, tym
samym wzmacnia ich lojalność

Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności firmy

Lepsze postrzeganie firmy przez kontrahentów oraz potencjalnych pracowników

Zmniejszenie fluktuacji kadr i redukcję zwolnień lekarskich

Niski koszt przystąpienia do programu. Opcja finansowania programu MultiSport z ZFŚS oraz
współfinansowania programu przez pracowników

PROGRAM MULTISPORT TO PAKIET
DODATKOWYCH KORZYŚCI RÓWNIEŻ DLA
RODZINY.

W ramach programu użytkownik może zgłosić

1 osobę powyżej 15 roku życia
dzieci poniżej 15 roku życia, do wyboru:

Karta Dziecko - dostęp tylko do basenów
Karta Kids - dostęp do basenów,
nauki tańca, sztuk walki, groty solnej,
ścianki wspinaczkowej
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CENA DOSTĘPU DO PROGRAMU MULTISPORT:
LICZBA PRACOWNIKÓW MIN. 41

MODEL FINANSOWANIA
PROGRAMÓW SPORTOWYCH

USŁUGI PREZENTOWANE SĄ W ODNIESIENIU DO JEDNEGO MIESIĄCA

MultiSport Plus MultiSport Classic MultiActive 8

Pracodawca jako pośrednik
(Pracodawca 0 zł)

169,00 zł
pracownik: 169,00 zł
pracodawca: 0,00 zł

151,00 zł
pracownik: 151,00 zł
pracodawca: 0,00 zł

82,00 zł
pracownik: 82,00 zł
pracodawca: 0,00 zł

KARTY DODATKOWE

Osoba towarzysząca 179,00 zł 160,00 zł 115,00 zł

Dziecko
(karta basenowa) 40,00 zł 39,00 zł 39,00 zł

Kids 89,00 zł 67,00 zł 64,00 zł

Kwoty brutto za konkretny program sportowy z powyżej opisanej oferty cenowej zawierają podatek VAT 8%.
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PROGRAM KINOWY

Powyższa oferta ważna jest przez 30 dni od daty sporządzenia

Zielona Góra, 12 lutego 2018r.

Łukasz Zawadzki
Specjalista ds. Handlowych

lukasz.zawadzki@benefitsystems.pl
Tel: 504 807 224
Kom: 504 807 224

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku firmy i jej pracowników.
Rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji zawartych w ofercie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

Benefit Systems oferuje także Program MultiBilet - atrakcyjny sposób
na wzmocnienie lojalności i zaangażowania zespołu, jak również prosty
w użyciu, niebanalny prezent dla klientów.

Program MultiBilet zapewnia:

Łatwy i uniwersalny system korzystania z oferty ponad 180 kin
- wystarczy wymienić kupon lub kod na bilet w kasie kina
Kupony MultiBilet i kody eMultiBilet wydawane na okaziciela
6-miesięczny okres ważności kuponu i kodu
Niską cenę zakupu
Wygodny system zamawiania oraz brak formalności
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