CU

îți menții angajații
MOTIVAȚI ȘI
SĂNĂTOȘI
chiar și atunci când
LUCREAZĂ DE ACASĂ

Acum e momentul să ai grijă
de sănătatea angajaților tăi
Acum, când trebuie să asigurăm distanțarea colegilor
pentru a-i proteja pe fiecare, avem nevoie de lucruri
care îi aduc împreună. Avem nevoie ca ei să simtă că
suntem lângă ei și îi sprijinim. Oferindu-le 7card le dăm
o dovadă concretă din partea companiei că aceasta are
grijă de starea lor de bine.
Acum e cel mai important moment să avem grijă
de colegii noștri, să îi ținem în formă și motivați,
conectați cu compania și colegii lor!
Îți oferim două produse care se completeaza și care
completează pachetul de beneficii extra-salariale pentru
angajații tăi: 7card Full și 7card@Home

7card Full
2 în 1, adică și vizite fizice la centrele din
rețeaua 7card și acces la clase live sau
înregistrate prin varianta digitală@Home.
➔ Acces nelimitat la orice sală
din rețeaua 7card (1 vizită / zi)
➔ Acces nelimitat la clasele
online live și înregistrate

7card@Home
Un produs inovator, unic pe piața din
România, complementar lui 7card Full.
Mișcare și relaxare în siguranță, acasă!
➔ Acces nelimitat la clasele online
live și înregistrate

7card Full
Beneficii pentru companie
➔ Poate fi oferit tuturor angajaților, indiferent de
locația acestora (*accesarea centrelor fizice doar
în locațiile din 55 de orașe)
➔ Flexibilitate în alegerea nivelului de contribuție
(reduceri suplimentare acordate cu cât această
contribuție este mai mare)
➔ Nu presupune muncă administrativă
suplimentară sau implementarea de procese
separate
➔ Permite personalizarea prin organizarea de clase
offline sau online dedicate pentru angajații unei
companii - Ora de sport (nutriție, yoga, motivație
etc), contra unui cost suplimentar
➔ Standarde înalte de siguranță și protecție, atât
la centrele fizice cât și la activitățile online

7card Full
Beneficii pentru angajații tăi
➔ Singurul abonament complet din România (acces offline și online):

◆ Acces la peste 600+ centre de relax & sport din 55 de orașe
și zeci de activități diferite, de la gym, fitness, piscină
până la escaladă, dansuri, squash și multe altele
◆ Acces nelimitat, non-stop, la clase live și înregistrate cu antrenori
locali și internaționali, direct în aplicație sau pe laptop / TV

➔ Ideal pentru cei care doresc să combine sportul în centrele din rețeaua
7card cu mișcarea și relaxarea din confortul și siguranța căminului lor
➔ Suportul unui trainer de grup pentru fiecare clasă din @Home
➔ Chiar și cu o contribuție minimă din partea companiei, este
abonamentul online cu cel mai mic preț din România. Angajații îl pot
oferi mai departe și altor 2 prieteni, la un preț avantajos
➔ Se accesează din telefonul mobil, direct în aplicația 7card,
disponibilă în Google Play, App Store sau Huawei AppGallery

7card@Home
Beneficii pentru companie
➔ Poate fi oferit tuturor angajaților, indiferent de locația
acestora (100% acoperire națională)

➔ Preț semnificativ mai mic decat 7card Full
➔ Flexibilitate în alegerea variantei de pricing: per abonat
sau sumă fixă pentru un număr maxim de utilizatori
➔ Nu presupune muncă administrativă suplimentară
sau implementarea de procese separate
➔ Accesul la abonament este rapid, în 24 de ore
din ziua semnării contractului
➔ Permite personalizarea prin organizarea de clase online
dedicate pentru angajații unei companii - Ora de sport
(nutriție, yoga, motivație etc), contra unui cost suplimentar
➔ Cea mai sigura forma de sport și relaxare,
atât pentru companie cât și pentru angajați

7card@Home
Beneficii pentru angajații tăi
➔ Cel mai sigur abonament pentru sport, relaxare,
nutriție și mindlfullness din România!
◆ Ideal pentru cei care nu au acces la o varietate
suficientă de centre de relax și sport în localitatea lor
➔ Cel mai bun preț (același preț atât pentru angajat
cât și pentru însoțitori)
➔ Acces nelimitat, non-stop, la clase live și înregistrate cu antrenori
locali și internaționali, direct în aplicație sau pe laptop / TV
➔ Acces la clase de motivație și nutriție, care să mențină
sănătatea mentală a angajaților
➔ Suportul unui trainer de grup pentru fiecare clasă din @Home
➔ Chiar și cu o contribuție minimă din partea companiei,
este abonamentul online cu cel mai mic preț din România.
Angajații îl pot oferi și altor 2 prieteni.
➔ Se accesează din telefonul mobil, direct în aplicația 7card,
disponibilă în Google Play, App Store sau Huawei AppGallery

Te susținem
pe toată perioada
colaborării

Consiliere personalizată
Avem o bază largă de informații statistice
cu ajutorul căreia vă putem consilia să:
➔ 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

Gestionare automatizată și ușoară
7card e foarte 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).

Reduceri suplimentare progresive
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 sănătoși și mai relaxați.

Account manager dedicat
Vei avea un account manager pentru compania ta și acces la evenimente
organizate de noi sau de partenerii noștri.

Promoții și oferte
Avem tot timpul promoții și oferte pentru angajații tăi: invitații la evenimentele
organizate de partenerii noștri, weekenduri gratuite pentru angajații tăi care n-au
încercat (încă) 7card, ateliere online de relax & play pentru echipa ta, plus materiale
de comunicare personalizate pentru compania ta.

Next steps

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
contribuție integrală.
În funcție de numărul de abonați
activi și de contribuția companiei,
venim cu o grilă de reduceri
suplimentare ale prețului,
dar și un pachet de extra beneficii
gratuite pentru abonați (free trials
pentru angajați).

2
Stabilim împreună data de
începere a contractului,
redactăm și semnăm contractul.

3
Îți oferim suport pe toată
perioada colaborării.
Avem tool-uri automatizate de
gestionare a beneficiului 7card
pe care le poți folosi fără costuri
suplimentare, dar, mai
important decât atât, avem o
echipă care te ajută pe toată
perioada colaborării: vei avea un
manager de cont dedicat pentru
echipa ta, iar la customer
support vei vorbi cu cei mai
drăguți și amabili oameni. ☺

Scrie-ne:
vreau@benefitseven.ro
www.7card.ro

