ZDRAVIE A VITALITA ZAMESTNANCOV

HR PROGRAM
Vážené dámy, vážení páni,
dovoľte predstaviť Vám ponuku aktivít, zameraných na
podporu zdravia a vitality zamestnancov. Alfa Medical
Team pôsobí na lekárenských trhoch strednej Európy
a zastupuje výrobcov a dovozcov liekov, zdravotníckych
pomôcok, doplnkov výživy a dermatokozmetiky. Pre zamestnávateľov sme vyvinuli viacero produktov a služieb,
prostredníctvom ktorých majú možnosť podporovať zdravie svojich zamestnancov:

Lekáreň
pod vlastnou značkou

Eventy
pre zdravie

Benefity
pre zdravie

Každý mesiac pripravujeme pre zamestnancov našich partnerov aktuálnu ponuku na vybrané lekárenské produkty
(zdravotnícke pomôcky, doplnky výživy, kozmetiku, novinky
z lekárne), ktoré majú možnosť objednať si pohodlne cez
web so zľavou 20%, oproti maloobchodnej cene pri nákupe priamo v lekárni a nechať si ich doručiť domov. Ide teda
o „virtuálnu lekáreň pod Vašou značkou“. Ponuku zamestnancom doručí Vaše HR oddelenie do ich e-mailových schránok alebo prostredníctvom intranetu. Poštovné zamestnancom zapojených partnerov neúčtujeme. Získate tak:

Zorganizujeme pre Vašich zamestnancov „Deň
zdravia“ a podobné podujatia a aktivity na
kľúč, zamerané na podporu zdravia a udržanie
dobrej fyzickej i psychickej kondície:

Pripravíme pre Vašich
zamestnancov lekárenské
produkty pod Vašou
značkou (doplnky výživy,
zdravotné pomôcky,
kozmetika) alebo
zdravotné balíčky.

• HR program, ktorý Vás nič nestojí

• Športové aktivity

• Každý mesiac nová pestrá ponuka

• Zdravá výživa

• Benefit vo forme zľavy pre zamestnancov

• Vzorky lekárenského sortimentu
pre zamestnancov

• Zdravotnú osvetu, informácie o nových
pomôckach pre zdravie
• Vzorky, novinky zadarmo pre zamestnancov

Máte záujem? Potrebujete poradiť?
FB Alfa Mediacal Team
www.alfamedicalteam.com
e-mail: info@alfamedicalteam.com

• Merania dôležitých zdravotných
ukazovateľov priamo na pracovisku
(krvný tlak, hladina cukru v krvi atď.)
• Poradenstvo lekárov špecialistov
• Kurz prvej pomoci

• Možnosť zapojiť sa do klinických
štúdií a testovať novinky

Kontaktujte nás:

Eva Klára Krajčíková
Tel.: +421 903 989 241
krajcikova@alfamedicalteam.com

Poradíme a zostavíme Vám
balíčky pre zamestnancov
k Vianociam, životným
jubileám a iným
príležitostiam.

