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PONUDBA ZA PODJETJA
Skrb za zaposlene poleg številnih drugih dejavnosti, zajema tudi skrb za njihovo zdravje in dobro počutje, kar
lahko dosežemo z redno in pravilno telesno aktivnostjo ter ozaveščanjem, kako naj zaposleni že v službi
poskrbijo za boljše počutje.
Z vadbami se bodo krepile tudi vezi med zaposlenimi in pripadnost podjetju, saj skupinske vadbe zaposlenih
niso »le« vadbe, temveč imajo učinke »team buildinga«, saj se zaposleni spoznajo tudi izven delovnega okolja,
med njimi se spletajo vezi, ki pozitivno vplivajo na medsebojne odnose in večjo produktivnost na delovnem
mestu.
Za vadbo vaših sodelavcev, smo v podjetju Bionic vadbeni studio pripravili različne oblike vadb:

Individualna EMS vadba ali vadba v paru
EMS (elektro mišična stimulacija) vadba je namenjena predvsem vodilnim zaposlenim oz. vsem tistim, ki se
mnogokrat znajdejo v stresnih situacijah, hkrati pa jim vedno primanjkuje časa za lastno zdravje. Ob dobrem
počutju, bodo vadeči tako psihično kot mentalno močnejši za lažje premagovanje stresa.

Lastnosti EMS vadbe:
Vadba se izvaja s pomočjo elektro mišične stimulacije
Traja le 20 minut
Je 18x bolj učinkovita
kot konvencionalna vadba
Rezultati so hitri in učinkoviti
V 20 minutah vadbe vadeči porabi 700 Kcal ter
v do 72 urah po vadbi še dodatnih 800 Kcal
Vadba je primerna za vsakogar ne glede na trenutno telesno pripravljenost
Vadbo izvajamo v vadbenem studiu Bionic oz. na sedežu vašega podjetja.

Skupinske vadbe (4 - 6 oseb)

Vadbo izvajamo z zaprto skupino vadečih, saj tako dosežemo boljše počutje zaposlenih in večjo povezanost med
njimi. Skupine so oblikovane tako, da je v eni skupini lahko max. 6 vadečih, saj želimo doseči zastavljene cilje ter
se posvetiti prav vsakemu posamezniku, ga naučiti pravilne tehnike gibov in poskrbeti za zadostno motivacijo.
Lahko izberete obstoječe vadbene programe ali pa se dogovorimo za program, ki bo namenjen samo vašim
zaposlenim.
Vadbo izvajamo v vadbenem studiu Bionic.

MOŽNOST NAKUPA KART

Nakup osebnih kart za EMS vadbe

Nakup osebnih kart za vodene vadbe (rezerviran termin in (prilagojen) program samo za vaše podjetje)
Nakup prenosljivih kart za vodene vadbe (rezerviran termin in (prilagojen) program samo za vaše podjetje)

CENIK
EMS individualna vadba

Najem obleke: 2,5 € / osebo / vadbo.
Ob nakupu paketov za 5 ali več oseb, vam nudimo dodatni 10% popust.
'*Prihranek ob 3 mesečnem nakupu se obračuna pri zadnjem obračunu.
'** Mesečno zakupljene vadbe je potrebno izkoristiti v 5 tednih od nakupa, 3 mesečno zakupljene vadbe je
potrebno izkoristiti v 15 tednih od nakupa.

EMS vadba v paru

Najem obleke: 2,5 € / osebo / vadbo.
Ob nakupu paketov za 10 ali več oseb, vam priznamo dodatni 10% popust.
'*Prihranek ob 3 mesečnem nakupu se obračuna pri zadnjem obračunu.
'** Mesečno zakupljene vadbe je potrebno izkoristiti v 5 tednih od nakupa, 3 mesečno zakupljene vadbe je
potrebno izkoristiti v 15 tednih od nakupa.

Vodene vadbe - osebne karte

Vodene vadbe - prenosljive karte

Ob nakupu 5 - 10 paketov (večmesečnih zakupov), vam nudimo dodatni 5% popust.
Ob nakupu nad 10 paketov (večmesečnih zakupov), vam nudimo dodatni 10% popust.
'*Prihranek ob 3, 6 in 9 mesečnih zakupih se obračunajo pri zadnjem oz. predzadnjem obračunu.
Neizkoriščene vadbe se ne prenašajo v naslednji mesec.
Vodene vadbe se organizirajo, v kolikor so prijavljene vsaj 4 osebe.

