Uw bedrijf en medewerkers Fit en Vitaal

Kies voor stoelmassage op de
werkplek en profiteer van de positieve
invloed op de prestaties van de
medewerkers en de fiscale voordelen.
Massage op kantoor brengt ontspanning & ontstresst. Om daarna weer hard aan
het werk te kunnen.
Voordelen bedrijfsmassage:
•
•
•
•
•
•

Minder ziekteverzuim en stabiele of zelfs dalende personeelskosten
Verhoging concentratie vermogen
Verbeterde productiviteit op kantoor
Geestelijke en lichamelijke ontspanning
Nieuwe energie
Werknemers komen met meer plezier naar hun werk en zijn loyaler naar de
organisatie (prima secundaire arbeidsvoorwaarde)

•

Bedrijfsmassage onder werktijd is fiscaal voordelig, hiermee kan je tot 40% besparen.

100% fiscaal aftrekbaar
Niet ten koste van 1,2% vrije ruimte

Waarom massage op het werk?
Er zijn vele voordelen van tafelmassage of stoelmassage op kantoor te benoemen.
Voor het gemak hebben we de voordelen voor u als werkgever opgesomt.

1.
•

Preventief / verlaging ziekteverzuim

Levert geld op, want mensen zijn minder ziek
Gezonder, fitter, productiever personeel
• Minder rugklachten en RSI

•

2.

Verhoging productiviteit

•

•

Meer energie, verhoogt productiviteit
Fitte werknemers (zijn alerter en presteren beter)
• Je creëert ruimte voor nieuwe ideeën
3.

Betere sfeer / verhoging betrokkenheid

•

•

Meer ontspannen en minder gestresst personeel
• Tevredener personeel met grotere betrokkenheid bij het werk
• Positief imago van de organisatie
• Werknemers komen met meer plezier naar hun werk
Werknemers zijn loyaler naar de organisatie (prima secundaire arbeidsvoorwaarde)

Wat is stoelmassage
Stoelmassage is een korte ontspannende en activerende
drukpuntmassage ter preventie en behandeling van klachten.
Op een comfortabele massagestoel worden je rug, schouders,
armen, hoofd en nek behandeld, wat zorgt voor rust in het
lichaam, ontspanning van spieren en een betere doorbloeding.

Wat doet stoelmassage
Na een stoelmassage voel je ontspannen en verfrist met hernieuwde
energie en minder kans op rsi- of pijnklachten als gevolg van je
langdurige en eenzijdige werkhouding.
Stoelmassage verbetert je motivatie en vermindert stress op de
werkplek.

Heeft u een vraag over dit
onderwerp?
We informeren u graag verder.
Neemt u is vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden en
onze aantrekkelijke tarieven.

CONTACT
De Kruijf Sport & Massage
Koninginneweg 145
2411XN Bodegraven
06-50979055
www.dekruijfsportenmassage.nl
info@dekruijfsportenmassage.nl

