DIGITALT GYMKORT

Julklapp för
kropp & hjärna!
Välj 1, 3 eller 6
månader

FÖR DIG & DINA MEDARBETARE

15 MINUTER OM DAGEN – FÖRÄNDRAR DITT LIV
Personligt anpassade träningspass
Alla kan vara med
Klar på 15 minuter
Träna var du vill, när du vill
Inget gym, inget krångel - du använder din egen kropp

HÄLSA & LÖNSAMHET GÅR HAND I HAND
Är du sugen på att ge bort en hälsosam julklapp i år?
Även små steg kan göra skillnad. 15 med Paolo uppmuntrar dina medarbetare
till ett sundare liv, vilket bidrar till en friskare arbetsplats och därmed minskade
kostnader och ökad produktivitet.
Dessutom är det ett bra sätt att visa medarbetarna hur viktiga de är, där social
hälsa och motion är två viktiga komponenter för välmående. Som arbetsgivare
har du mycket att vinna på att boosta dina medarbetare - vår kostnadseffektiva träningstjänst ger hållbara medarbetare.

EMPLOYER BRANDING OCH ATTRAKTIV ARBETSPLATS
I centrum av dina affärer finns alltid dina medarbetare och det
är dem som skapar företagets framtid.
Ni får en gemensam motiverande lösning för alla anställda
att ta hand om sin hälsa, både fysiskt och mentalt.
Träningstjänsten skapar en social gemenskap som alla
kan samlas runt.
Med ett digitalt gymkort får era medarbetare
tillgång till onlinetjänsten 1, 3 eller 6 månader.
Vill ni ha extra boost kan Paolo komma till er
arbetsplats och föreläsa eller köra
träningspass!

ÅRETS
JULKLAPP TILL
PERSONALEN
Beställ redan
idag!

www.selectwellness.com

08-732 24 00

info@15medpaolo.se

KLICKA FÖR ATT SE PAOLO
FÖRKLARA KONCEPTET

“-Jag blir din träningskompis men du
kan även bilda egen träningsgrupp
med upp till 5 kompisar”

LÄS MER OM 15 MED PAOLO
KLICKA HÄR.

115 kr/månad
6 månader
Totalt 690 kr

120 kr/månad

135 kr

3 månader

1 månad

Totalt 360 kr (=avdragsgillt)

TILLVALSTJÄNSTER (KONTAKTA OSS FÖR OFFERT):
Träningspass med Paolo Roberto.
Träningspass PT Select Wellness.
Föreläsning med Paolo Roberto.
MOTIVATIONSBONUS - EN EXTRA INSATS
Vill ni motivera medarbetarna extra?
Vi har ett belöningssystem för de medarbetarna som fullföljer ert företags mål.
I samråd med er tar vi fram ett upplägg och mål som passar just er och sedan
sköter vi motivationsupplägget och administrationen, ni står för vilken typ av
belöning medarbetarna ska få.

SÅ HÄR ENKELT BESTÄLLER DU DIGITALT GYMKORT:

BESTÄLL REDAN IDAG!
KLICKA HÄR.

1 Välj 1, 3 eller 6 månader och ange antal.
2 Mejla din order till: info@15medpaolo.se samt ange
faktureringsadress.
3 Ni får digitala gymkortskoder från oss att skicka ut till
medarbetarna och de kan sedan kicka i gång!*
Om så önskas kan vi skicka ut det digitala gymkortet direkt till medarbetarna.
Vi behöver då respektive medarbetares mejladress.
* Det går även att få det digitala gymkortet som ett fysiskt presentkort. De levereras färdigpackade i
stilfulla svarta kuvert. Då tillkommer en kostnad på 40 kr per kort. Ange i så fall även leveransadress
när du mailar din order.

www.selectwellness.com

08-732 24 00

info@15medpaolo.se

FÖLJ OSS HÄR:

