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Masaż wykonywany na zwykłym krześle

do masażu, nie wymagający specjalistycznego

sprzętu.

Dostępny dla każdego:

 Idealny dla osób wykonujących siedzącą pracę biurową,

 Dla osób pracujących przed komputerem,

 Dla tych, co dużo czasu spędzają w samochodzie,

 Dla wszystkich, którzy przebywają dużo czasu w pozycji siedzącej,

 Polecany dla każdego, niezależnie od wieku czy płci.
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Masaż ma charakter relaksacyjnego – profilaktycznego,

techniki wykonywane podczas masażu to połączenie masażu

klasycznego, leczniczego, tkanek głębokich, akupresury i

innych metod z zakresu fizjoterapii.

Masaż wykonywany jest przez 

zespół profesjonalistów.
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Masaż na krześle w czasie

przerwy zrelaksuje, odpręży,

da chwile wytchnienia:

wszystko to pozytywnie

wpłynie na przebieg każdego

spotkania, oraz na wzrost

efektywności w pracy każdego

pracownika.
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Jak wygląda masaż:

 Można go wykonywać zarówno na zwykłym krześle, jak i na

specjalnym stole stworzonym do takiego masażu.

 Nie potrzeba do niego pomieszczenia – masażysta przyjeżdża

do miejsca pracy: wystarczy usiąść i się relaksować.

 Może z niego każdy skorzystać – trwa tyle co wyjście na

przerwę, czy na kawę: nie zakłóca trybu pracy firmy i

pracowników.

 Najczęściej jest wykonywany przez ubranie – bez środka

poślizgowego, nie ma potrzeby się do niego rozbierać: nie

trzeba się przez to specjalnie do niego przygotowywać.
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„Ludzie chcą dzisiaj czegoś

więcej niż tylko czeku z

wypłatą. Ludzie chcą być

traktowani po ludzku.”

Mitchell Thall
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Korzyści dla pracownika z masażu biurowego:

 Masaż w miejscu pracy.

 Wygodny i przyjazny dla każdego ze względu na krótki czas trwania.

 Nie wymaga specjalnego przygotowania, stroju czy ubioru.

 Masowane są przede wszystkim: kręgosłup, szyja i ramiona, czyli te

partie ciała, które są najbardziej narażone w pracy na szkodliwe działanie.

 Odpręża, daje chwile wytchnienia, regeneruje, rozluźnia, pozwala na

krótki wypoczynek.

 Przynosi ulgę zmęczonym mięśniom, eliminuje: ból karku jak i okolicy

lędźwiowej, sztywność karku, ból głowy, bóle w kończynach górnych.

 Podczas zabiegu pracownicy mogą konsultować się w sprawach związanych ze

zdrowiem, ćwiczeniami i prawidłowej ergonomii pracy.
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Kluczowe korzyści dla firmy:

 Zmniejsza się ilość zwolnień lekarskich dostarczanych przez

pracownika z powodów ich problemów zdrowotnych.

 Zwiększa zaangażowanie pracowników, mobilizuje do pracy,

poprawia koncentracje.

 Pracownik jest zrelaksowany i zmotywowany do działania.

 Polepszenie atmosfery panującej wśród pracowników.

 Zwiększenie zaufania dla kadry zarządzającej.

 Kreuje pozytywny obraz firmy na rynku pracy oraz zwiększa prestiż –

lepsza szansę na pozyskanie nowych, wykwalifikowanych

pracowników.
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Pracownik 

zmęczony, 

zestresowany, 

schorowany

Pracownik mniej 

wydajny, mało 

efektywny, 

niechętny do 

pracy

Zmęczenie i stres wypala pracowników:

Wystarczy zainwestować 15-30 min w każdego pracownika,

dzięki czemu będą oni niezawodni w pracy, a szef spokojny o

działania swojej firmy.
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Body Zone oferuje usługi masażu

i fizjoterapii nie tylko w biurze,

ale również podczas konferencji,

eventów, spotkań biznesowych,

spotkań integracyjnych, imprez

plenerowych, szkoleń, targów, itp.
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Realizacja:

 Usługa realizowana jest w siedzibie Państwa firmy

przez wykwalifikowanych masażystów.

 Masaże mogą być wykonywane zarówno w wolnym

pomieszczeniu, sali konferencyjnej – jak i w dowolnym

miejscu wyznaczonym przez Państwa.

 Za wszystkie usługi wystawiana jest faktura.

 Rodzaje współpracy: faktura dla firmy, podział kosztów

pomiędzy firmą a pracownikiem, bezpośrednie

rozliczenie z pracownikami.

 Każdy pracownik dostaje darmowy instruktaż, jak dbać

o siebie podczas pracy: instruktaż na temat zdrowego

kręgosłupa.
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Anna Krawczyk BODY ZONE

Gabinet Masażu i Fizjoterapii

Kraków, ul. Nad Struga 7
(Klub Squash4You Północ)

Tel. 509 321 264
www.body-zone.com.pl
www.fb.com/bodyzonekrawczyk

kontakt@body-zone.com.pl

Skontaktuj się, a dostaniesz 

indywidualnie dobraną ofertę


