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m.mileszczuk@benefitsystems.pl
Kom. +48 512013665

Mirosław Mileszczuk
Kierownik Zespołu Handlowego

Poniższa oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66§1
Kodeksu Cywilnego i jest ważna przez 30 dni.

10.01.2023, Kraków

Oferta dedykowana dla: POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Chcesz
realnie wspierać
aktywność
i rozwój swoich
pracowników?

Postaw na benefity,które
zmieniają codzienność
na dobre!

Poznaj ofertę dla Twojej firmy!

mailto:a.adminowy@bene?tsystems.pl


PROGRAM
MULTISPORT
Zawsze w dobrej
formie!

Szeroki wybór
aktywności sportowych

i rekreacyjnych

Dostęp do tysięcy
obiektów sportowych

w całej Polsce

Program Lojalnościowy
i nagrody dla pracowników

korzystających z kart

Dołącz do grona ponad 18 000 Pracodawców,
którym pomagamy dbać o kondycję swojej kadry!



JEDNA KARTA – MULTUM MOŻLIWOŚCI
MultiSport to dobra forma Twojego pracownika i jego bliskich!

Poznaj karty podstawowe…

… i karty dodatkowe – dla całej rodziny!

karta dla Osoby Towarzyszącej
możliwość wyboru dowolnego typu karty podstawowej,
dostęp do aktywności jak przy karcie typu Pracownik

MultiSport Kids

karta dla osób do 15 r.ż.

korzystanie z różnorodnych aktywności, takich, jak: sztuki walki, basen, basen letni,
zajęcia taneczne, grota solna, ścianka wspinaczkowa, parki linowe, parki trampolin

MultiSport Kids Aqua
karta dla osób do 15 r.ż.

korzystanie z basenów i aqua parków

Karta MultiSport Student

karta dla osób od 16 do 26 r.ż.

dostęp do wszystkich aktywności

Karta MultiSport Senior

karta dla osób powyżej 60 r.ż.

dostęp do wszystkich aktywności do godz. 16:00, możliwość
skorzystania z jednej wizyty w obiekcie w ciągu dnia

MultiSport Plus MultiSport Classic MultiSport Light
Możliwość kilkukrotnego wejścia
do obiektów w ciągu dnia
Dostęp do ponad 4700 obiektów
sportowych

Możliwość skorzystania z jednego
obiektu w ciągu dnia
Dostęp do ponad 2700 obiektów
sportowych

Korzystanie zgodnie z liczbą wejść
zapisanych na karcie, nie częściej
niż raz dziennie
Dostęp do ponad 2600 obiektów
sportowych



opiekę dedykowanego opiekuna klienta przez cały okres współpracy

całodobowy dostęp do platformy do zarządzania dostępami
i listą uczestników

MOŻLIWOŚĆ WYBORU spośród 38 aktywności sportowych
i rekreacyjnych, w tym treningów indywidualnych, gier zespołowych,
dyscyplin sezonowych i różnych form codziennej rekreacji

DODATKOWE AKTYWNOŚCI: kurs jogi, rowery miejskie
i treningi online w klubach

OPCJA RODZINNEGO KORZYSTANIA Z RÓŻNORODNEJ OFERTY
SPORTOWEJ w 650 miastach w całej Polsce

realne wsparcie działu HR we wdrożeniu, promowaniu
i obsłudze programu

Naszym Klientom zapewniamy:

Obudź w swojej kadrze sportowego ducha!
Skontaktuj się z nami i dołącz do Programu MultiSport już dziś!

DLA PRACODAWCY to nowoczesna
i skuteczna forma promowania
aktywności sportowej w swojej firmie!

Program MultiSport to znacznie więcej niż
wstęp na basen czy siłownię!

DLA PRACOWNIKA to:



Cennik Programu MultiSport

Liczba zgłoszonych pracowników: 101 - 250

Ceny prezentowane w odniesieniu do jednego miesiąca

Model finansowania
Programów sportowych

MultiSport Plus MultiSport Classic MultiSport Light 8

Pracodawca jako pośrednik
(Pracodawca 0 zł)

170,00 PLN
Pracownik: 170,00 PLN
Pracodawca: 0,00 PLN

151,00 PLN
Pracownik: 151,00 PLN
Pracodawca: 0,00 PLN

82,00 PLN
Pracownik: 82,00 PLN
Pracodawca: 0,00 PLN

Kwoty brutto za konkretny program sportowy z powyżej opisanej oferty cenowej zawierają podatek VAT 8%.

Karty dodatkowe

MultiSport Plus MultiSport Classic MultiSport Light 8

Osoba Towarzysząca 189,00 PLN 169,00 PLN 118,00 PLN

Kids 89,00 PLN

Kids Aqua 40,00 PLN

Student 129,00 PLN

Senior 79,00 PLN

Kwoty brutto za konkretny program sportowy z powyżej opisanej oferty cenowej zawierają podatek VAT 8%.


