Het Sportoase
gezondheidsprincipe
steunt op vijf pijlers
Kwalitatief bewegen
We willen België ﬁtter maken door beweging,
met een focus op kwalitatieve begeleiding,
toegankelijk voor iedereen.

bij tot een totale gezondheidsbenadering.

SPORTOASE
ZET UW
BEDRIJF IN
BEWEGING!

Motivatie

Aan de hand van persoonlijke workshops,

De beste middelen
De beste kwaliteit in materialen en ruimte.
Dit realiseren we met de beste partners.

Gezonde Voeding
We willen gezonde voeding en advies
toegankelijk maken voor iedereen, dit draagt

Onze coaches zorgen voor de juiste
motivatie bij onze leden door een duidelijk
en persoonlijk opvolgtraject. We laten ons
ondersteunen door specialisten.

Heeft u interesse
of wilt u graag
meer weten?

begeleidingen en trainingen, ondersteunen wij
uw organisatie in haar zoektocht naar een gezonde
en vitale werkvloer. Dankzij onze aangeboden
pakketten maakt u niet alleen werk van het algemene
welbevinden van uw medewerkers, maar garandeert

aar
raag uit n

Duurzaamheid
Sportoase gaat niet voor de quick-ﬁx maar
voor een duurzame relatie met haar leden,

alvast g
Wij kijken
werking!
de samen
een gezon

Wij denken alleszins van wel. Lees dus snel verder en
en uw werknemers.

www.sportoase.be
.com/sportoase.be

Twee vliegen in één klap dus. Klinkt dat niet goed?
ontdek de voordelen van deze samenwerking voor u

bezoekers en medewerkers.

@sportoase

u ook hun inzetbaarheid op lange termijn.

@sportoase

MILIEU - MAXIMALE TOEGANKELIJKHEID - SOCIALE IMPACT

Healthy Company

HEALTHY
COMPANY LABEL

Uw medewerkers genieten van mooie voordelen bij
de aankoop van een Sportoase-abonnement:

• 55 euro korting op de instapbijdrage
• 20% korting op het abonnement
• Gezondheidsanalyse en opvolging
• Ongelimiteerd sporten in alle vestigingen van

Dit kwaliteitslabel staat garant voor het verbeteren en
aanscherpen van de algemene gezondheid en ﬁtheid
van uw medewerkers.
Een gezonde medewerker is immers efﬁciënter, alerter
en verzuimt gemiddeld minder.
Daarbovenop is een team dat samen sport ook hechter

Sportoase

en leert het beter samenwerken.

Abonnementsbijdrage door medewerker, ﬁrma of
volgens verdeelsleutel

Een win-winsituatie voor
u en uw team

Een samenwerking
zonder zorgen

Via Sportoase schenk je uw

Sportoase kan rekenen op professionals met jarenlange

medewerkers een mooi

expertise op vlak van gezondheid & beweging.

extra loonvoordeel. Een

Het managen van de gezondheid van uw team, is dan

investering die zich via

ook ons vak en onze zorg.

een gezonde werkvloer

Een samenwerking met Sportoase betekent dan ook

snel terugverdient.

dat u zich volledig kan richten op uw business, wij

Sportoase zorgt voor een totale gezondheidsbeleving

zorgen voor al de rest.

binnen uw bedrijf.

Healthy Company Plus
• 10 weken programma
• Health-scan voor en na
• Sport- en voedingsbegeleiding, zowel op de werkvloer
als thuis

• Elke week leveren wij een gezonde middaglunch op
het bedrijf*

• Wekelijkse nieuwsbrief voor uw medewerkers met
tips & tricks

• Een gemeenschappelijke uitdaging
• Een duurzaam resultaat
Totale gezondheidsbeleving: vanaf 7 personen: €1.750,00
Prijs per extra deelnemer: €250,00
*Zonder lunch: -6,50€/persoon

