
ZDROWIE I CZAS 

P O D A R U J  W  P R E Z E N C I E  T O  C O

N A J C E N N I E J S Z E

Oferujemy bony podarunkowe dla Twoich

pracowników ,  partnerów biznesowych 

i kontrahentów

 Zapewne nie raz zdarzyło się, że widzieliście Państwo

zmęczenie swoich pracowników, spowodowane wieloma

czynnikami. Możemy umilić dzień Twojego pracownika

poprzez przyjemnie spędzony czas w naszym gabinecie. 

Oferta kierowana jest do przedsiębiorstw i instytucji, które

pragną dbać o swoich pracowników oraz propagować wśród

nich aktywny i zdrowy styl życia. Gwarantujemy, że po wizycie

w naszej placówce Państwa pracownik, powróci w pełni sił 

i będzie gotowy stawić czoła nowym wyzwaniom.

Zaskocz swojego pracownika 
niebanalnym prezentem!
Okaż swoją wdzięczność za zaangażowanie w pracy 

„Ludzie chcą dzisiaj czegoś
więcej niż tylko czeku z wypłatą.
Chcą być traktowani po ludzku”

Mitchell Thall

Elegancki voucher na zabiegi

zdecydowanie podniesie

prestiż Twojej firmy w oczach

partnera. Zyskujesz jego

pamięć i przychylność, 

a w konsekwencji udane

interesy.

 

Prezent dla 
partnera
biznesowego 



Wykupienie zaproszeń może stanowić

prezent na święta, formę nagrody

motywacyjnej, okolicznościowej lub

podziękowania. Będzie to z pewnością

ogromnie korzystne, dla Państwa

wizerunku na rynku oraz podniesie

wydajność pracy pracowników.

Pamiętajmy, że nasz pracownik, 

to wizytówka naszej firmy.

Zyskaj w oczach
pracowników i klientów
 

Posiadamy długo letnie doświadczenie, nasz zespół terapeutów

stale podnosi swoje kwalifikacje.  Nasi klienci oceniają nasz

gabinet na 5*.

Pracujemy z każdym klientem indywidualnie, według

zapotrzebowania. Doradzamy jak funkcjonować na co dzień, aby

nie dopuszczać do bólu kręgosłupa i mięśni. 

Można u Nas skorzystać z zabiegów leczniczych- w tym masaże,

terapie oraz ćwiczenia, z zabiegów głęboko rozluźniających

i relaksujących. 

Wysokiej jakości zabieg dopełni pobyt na strefie Aqua ( sauna

sucha, łaźnia parowa, basen).

 

Dlaczego warto Nam zaufać?

kontakt@zdrowymasazhotelbusiness.pl Tel: 885 156 060

Oferujemy
Eleganckie bony dedykowane na

konkretny zabieg lub zaproszenia

wartościowe, które określają kwotę

do wykorzystania.

Dla firm bony będą ważne przez

okres 8 miesięcy

Przy zakupach powyżej 1000 zł -

rabat 10%


