A SZÉKES MASSZÍROZÁS
SZAKÉRTŐI VAGYUNK.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Irodai masszázs
GYORS. KÖNNYŰ. HATÉKONY.

A Massage Company irodai székes masszázsa egy különleges
hát-, nyak-, váll- és kézmasszázs, amely alig tart tovább egy
kávészünetnél, az előnyei azonban figyelemreméltóak:
+ Azonnal oldja a stresszt

+ Növeli a teljesítőképességet

+ Csökkenti a fáradtságot

+ Segíti a kreatív gondolkodást

+ Aktiválja az immunrendszert

+ Serkenti a problémamegoldó készséget

+ Méregtelenít

+ Az irodában, átöltözés nélkül végezhető

Érdeklődjön a következő Irodai székes masszázs
szolgáltatások iránt: Irodai wellness nap

ELŐNYÖK
A MUNKAVÁLLALÓ SZÁMÁRA

A MUNKAADÓ SZÁMÁRA

+ Jobb egészségi állapot

+ Javul a hatékonyság

+ Testi, szellemi frissesség

+ Egészségmegőrző, így csökkenti a hiányzást

+ Nagyobb örömmel végzett munka
+ Kellemesebb munkahelyi légkör
+ Jobb munkahelyi kapcsolatok
+ Alacsonyabb stressz-szint

+ Nagyobb dolgozói elégedettség, kisebb
fluktuáció
+ Jobb munkatársi kapcsolatok
+ A gondoskodó vállalatnak járó nagyobb
társadalmi megbecsültség

SZOLGÁLTATÁSAINK
Rendezvénymasszázs
FRISSÍTŐ TALÁLKOZÁS.

Szeretne egy kis nyüzsgést legközelebbi rendezvényén? Kínáljon
stimuláló masszázst akár kép- és hanganyaggal vegyítve!
+ Érdeklődést kelt
+ Javítja a hangulatot

+ Ügyfélorientált és kreatív imázst
kölcsönöz

+ Emlékezetessé teszi a rendez- + Személyre szabható megoldásokat kínál
+ Különleges és népszerű
vényt

Érdeklődjön a következő Vállalati rendezvények
szolgáltatások iránt: Marketing rendezvények
Szakmai kiállítás
Konferenciák
A Massage Company támogatja Önt abban, hogy
rendezvénye népszerű, emlékezetes és sikeres legyen. A rendezvénymasszázs tetszés szerinti helyszínen felállítható, ügyfelei és vendégei által könnyen
elérhető - legyen az családi nap, marketing rendezvény vagy kiállítás!

REFERENCIÁK
Partnereink bizalma a mi ajánlólevelünk.

„Hetente kétszer jön hozzám a
Massage Company masszőre,
segítségével a késő estig tartó
munkanapokat is a könnyebben
vesszük.”
Dr. Havas Eszter, Ügyvéd,
DR. HAVAS ESZTER ÜGYVÉDI
IRODA

„A lapzártákat kísérő szokásos
stresszes időszakban nagy segítségünkre volt a Massage
Company irodai masszázsa: sikerült a jó hangulatot továbbra is
megőrizni, de ami a legfontosabb:
kevesebbet hibáztunk!”
Osvárt Judit, Főszerkesztő,
H.O.M.E. MAGAZIN

„A székes masszázs óta nálunk
fokozatosan átállt mindenki az
egészséges életmódra […] Most
kevesebb a hiányzás, mint egy
évvel ezelőtt!”
Nagy László, Ügyvezető,
NOPTIKER

RÓLUNK
Imádunk masszírozni.
MASSZŐREINK LELKESEDNEK A MUNKÁJUK IRÁNT.

A Massage Company-nál képzett és gyakorlott masszőreink a professzionalizmusra helyezik a hangsúlyt – mindent
megtesznek annak érdekében, hogy az irodában

Tudjuk, hogy masszőreink az
Önök cégét képviselik – mind a
belső munkatársak, mind a külső
ügyfelek felé – mi nagyon komolyan vesszük ezt a felelősséget.

vagy rendezvényen nyújtott székes masszázs ellazító, stimuláló és emlékezetes legyen.

MIT LEHET TUDNI A MASSZŐREINKRŐL?
+ hozzászoktak, a vállalati és rendezvény-környezetben történő munkavégzéshez
+ gondosan kiválasztottak
+ képesítéssel rendelkeznek a székmasszázs-technikák terén
+ szakmai felelősségbiztosítással rendelkeznek
+ örömöt okoz számukra, ha jó érzést keltenek másokban

KELL EGY KIS MEGGYŐZÉS?
Próbálja ki ingyen.
KÖTELEZETTSÉGEK NÉLKÜL.

Első látásra nem tűnik túl soknak – végül is mennyi haszna lehet tíz, húsz vagy akár harminc percnek?
A válasz mégis: sok. Korábban elvégzett tanulmányok azt mutatják,
hogy az agy csupán néhány perc elteltével elkezd feltöltődni. És a
megfelelő érintéstől a fáradt izmok azonnal felfrissültnek érződnek.

HOGYAN KÉRHETEK PRÓBAMASSZÁZST?
+ Válasszon Önnek alkalmas időpontot
+ Tájékoztassa a tesztcsapatba választott kollégáit
az időpontról
+ Egyszerűen vegye fel velünk a kapcsolatot a
lenti elérhetőségek bármelyikén
+ Majd jelöljön ki egy tárgyalót vagy az iroda bármelyik sarkát
+ A próbamasszázs teljesen ingyenes, de vigyázzon: már az első alkalom is függőséget okozhat!

