
CEL MAI MARE
LOC DE JOACĂ DIN ROMÂNIA
E o joacă de copii să ai angajați fericiți!



E O JOACĂ DE COPII
SĂ AI ANGAJAȚI FERICIȚI!

Noi venim cu activitățile fun și relaxante pentru 
oamenii tăi, tu le oferi acces la cel mai mare loc
de joacă din România.



CU 7card BIFEZI TOATE
LUCRURILE FAINE DE MAI JOS:

 colegii sunt mai happy și relaxați la job, după 
o dimineață la sală sau o seară la yoga

 echipele se sudează mai bine pe terenul de 
sport sau la activitățile de grup

 oamenii vin și stau mai mult în companiile 
care se gândesc la nevoile lor

 multă relaxare și distracție în timpul liber 
înseamnă mai multă energie la muncă și mai 
multe zâmbete la birou



NU ȘTII CE ESTE 7card?
UFF...UITE:

Cu abonamentul 7card ai acces la cea mai 
mare varietate de activități relax & sport, 
în cea mai mare rețea de centre (700) din 
aproape toată România (55 de orașe în 
prezent).

Le accesezi pe toate cu aplicația de mobil 
7card, disponibilă în Google Play sau App 
Store.



EȘTI UN ANGAJATOR
COOL ȘI IMPLICAT?

7card e disponibil doar pentru angajații din 
companii, acei oameni împreună cu care tu 
construiești lucruri faine și cool în fiecare zi și 
care vor să se deconecteze după job la zumba, 
la piscină sau să joace tenis cu colegii de birou.

Pentru că 7card a fost gândit special pentru 
companii, colegii tăi pot avea un abonament 
doar dacă tu, angajatorul lor, le oferi acest 
beneficiu extra-salarial și le arăți că susții
un stil de viață sănătos. 

Fain, nu? 😊



SUNĂ BINE?

Uite ce îți oferim noi,
ca să fie oferta și mai ispititoare.
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CÂND FIECARE SE IMPLICĂ, 
TOATĂ LUMEA CÂȘTIGĂ

Tu le oferi colegilor tăi un abonament 7card 
și susții minim 25% din prețul 
abonamentului, noi aducem reduceri 
suplimentare progresive, iar colegii tăi ajung 
astfel la cel mai redus preț posibil și se întorc 
la muncă mai fericiți și mai relaxați.

Știi și tu, și oamenii mari au nevoie
să se conecteze unii cu alții și să-și 
amintească cum e să fii copil. 🤸 
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Avem o bază largă de informații statistice 
cu ajutorul căreia vă putem consilia să:

CÂND EȘTI INFORMAT ȘI
CONSILIAT, IEI CEA MAI BUNĂ DECIZIE

alegeți nivelul optim de contribuție al 
companiei relevant pentru industria în care 
activați și pentru dimensiunea companiei

estimați cu acuratețe numărul abonaților 
activi lunar pentru a determina precis bugetul 
lunar solicitat

estimați câți angajați vor folosi într-un an 
acest beneficiu și ce economii veți face plătind 
lunar doar pentru cei care au abonament activ
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7card e super-ușor de gestionat de către angajator și 
te ajutăm pe toată perioada colaborării, de la procesul 
de înscriere a utilizatorilor până la un manager de cont 
dedicat pentru compania ta și call center pentru colegii 
tăi care ne contactează direct. 

Ambiția noastră este ca niciun client să nu consume în 
lucrul cu noi mai mult de 30 de minute lunar (orice 
minut în plus preferăm să îl petrecem împreună găsind 
idei pentru bunăstarea colegilor tăi sau pentru întâlniri 
de networking cu colegii de profesie din alte companii).

UN SERVICIU PRIETENOS
ȘI UȘOR DE GESTIONAT
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Le poți oferi angajaților tăi același beneficiu, 
indiferent dacă lucrează în București sau în 
alte orașe din țară. Dacă lucrezi în București, 
poți intra cu 7card la toate centrele din țară, 
iar dacă lucrezi în alte orașe din țară poți 
intra la toate centrele din țară, mai puțin 
cele din București.

Vezi aici rețeaua 7card

ACELAȘI SERVICIU
PENTRU TOATĂ LUMEA

www.7card.ro/retea
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Avem zeci de activități în rețeaua 
7card și periodic adăugăm activități 
inedite și noi pe piață; serios, nu vei 
găsi o ofertă la fel de generoasă în 
altă parte!

CEA MAI VARIATĂ
OFERTĂ DE ACTIVITĂȚI
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Nu doar colegii tăi pot beneficia
de 7card: cu un abonament activ,
un angajat poate să le ofere 7card
și altor 2 însoțitori. 

CU PRIETENII
LA RELAX & SPORT



Mulți părinți în companie? Check!
Pentru ei avem Family Pack și activități pentru 
copii, dar și activități pentru viitoarele mame. 

Abonamentul 7card pentru familii include 2 
însoțitori adulți și 2 copii (sub 16 ani): primul și al 
doilea copil beneficiază de 20%, respectiv 25% 
reducere din prețul abonamentului angajatului.

OFERTE
PENTRU PĂRINȚI
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Suntem cea mai prietenoasă echipă și 
organizăm evenimente extra-faine pentru 
clienții noștri! Nope, întâlnirile noastre sunt fără 
PowerPoints și discuții despre business. 😃

CEA  MAI
FAINĂ
ECHIPĂ

Cum îți sună un atelier de 
aranjamente florale la un pahar 
de vin bun în centrul orașului, 
după o zi de muncă? Sau o seară 
ca între prieteni, într-un loc 
primitor în care să îți cunoști mai 
bine colegii de breaslă și să ne 
povestești ce locuri cool & fun ai 
descoperit în orașul tău?
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Avem tot timpul promoții și oferte pentru 
tine și pentru angajații tăi: invitații la 
evenimentele organizate de partenerii noștri, 
weekenduri gratuite pentru angajații tăi care 
n-au încercat (încă) 7card, ateliere de relax & 
play pentru echipa ta, mesaje interne la care 
nu mai trebuie decât să dai send, iar de 
materialele noastre nu mai zic, sunt colorate 
și funny și îți oferim tot suportul pentru a 
comunica frumos în compania ta.

COMUNICĂM FRUMOS
CU TINE ȘI CU ECHIPA TA



Hai să vezi cum!

E SIMPLU DE TOT
SĂ LUCREZI CU NOI!10



1. TU ALEGI NIVELUL DE CONTRIBUȚIE 
ȘI NE SPUI NUMĂRUL DE ABONAȚI 
DIN COMPANIA TA
Poți alege de la o contribuție parțială 
(compania plătește minim 25% din prețul 
abonamentului lunar, iar angajatul plătește 
restul) până la o contribuție integrală.

SCRIE-NE ȘI NE OCUPĂM
NOI DE TOATE!



2. STABILIM ÎMPREUNĂ DATA DE 
ÎNCEPERE A CONTRACTULUI, 
REDACTĂM ȘI SEMNĂM 
CONTRACTUL



3. ÎȚI OFERIM SUPORT PE TOATĂ 
PERIOADA COLABORĂRII
Avem tool-ul automatizate de gestionare a 
beneficiului 7card pe care le poți butona fără 
costuri suplimentare, dar, mai important decât 
atât, avem oameni foarte faini care te ajută pe 
toată perioada colaborării: vei avea un 
manager de cont dedicat pentru echipa ta, iar 
la call center-ul 7card vei vorbi cu cei mai 
drăguți și amabili oameni. ☺



NOI :)



CE ZICI, EȘTI GATA SĂ-ȚI FACI 
COLEGII FERICIȚI?

PUNE-NE LA TREABĂ! 🤗

Trimite-ne un răvaș la

www.7card.ro

vreau@benefitseven.ro

www.7card.ro
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