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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.

21.11.2022, Kraków

Oferta dedykowana dla: DOLNOŚLĄSKA 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 4000 obiektów
sportowych

Możliwość skorzystania z jednego
obiektu w ciągu dnia
Dostęp do ponad 2600 obiektów
sportowych

Korzystanie zgodnie z liczbą wejść
zapisanych na karcie, nie częściej
niż raz dziennie
Dostęp do ponad 2500 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:



MultiLife
Przewodnik zrównoważonego
życia i harmonijnego rozwoju

13 usług na jednej intuicyjnej platformie

usługi skupione wokół 4 kluczowych obszarów: PSYCHE, ROZWÓJ,
ODŻYWIANIE oraz RUCH I ZDROWIE

ścieżki tematyczne prowadzące do celu krok po kroku

długofalowe wsparcie ekspertów w formie materiałów
multimedialnych i indywidulanych konsultacji

Z MultiLife wszechstronnie zaopiekujesz
wszystkie potrzeby Twoich pracowników.

Przekonaj się!



HARMONIJNY
ROZWÓJ OSOBISTY

Kursy rozwojowe na platformie
streamingowej LEANOVATICA –
codzienna porcja motywacji

• kursy rozwojowe przygotowane przez praktyków
biznesu i ekspertów budowania relacji np.:
Komunikacja na 100%, Firma w sieci, Empatyczne
relacje z dziećmi

• wiedza w pigułce: kursy w 5-10 min. odcinkach

• wygodna forma: video lub podcasty i narzędzia
do utrwalania wiedzy

• możliwość zadbania o rozwój zarówno na gruncie
biznesowym, jak i prywatnym

Ebooki i audiobooki na Legimi
BEZ LIMITU – wszechstronny rozwój

• dostęp do ok. 75 tysięcy książek, w tym nowości
rynkowych oraz bestsellerów

• odtwarzanie w aplikacji Legimi na telefonie
lub czytniku

• nielimitowany czas korzystania z danego tytułu
możliwość zamiennego korzystania w preferowanym
formacie: ebooka lub audiobooka

Kursy językowe online na platformie
eTutor – lepsze kompetencje językowe

• kurs angielskiego i niemieckiego
na dowolnym poziomie

• 6 miesięcy nauki według sprawdzonych metod

• liczne materiały do nauki z dostępem przez stronęlub
aplikację

• kurs w formie krótkich 15-min. lekcji, na które znajdą
czas nawet najbardziej zapracowani



WEWNĘTRZNY
SPOKÓJ I RÓWNOWAGA

Konsultacje z psychologiem –
komfortowo i skutecznie

• rozmowa online z dyplomowanym specjalistą

• 50 minut każdego miesiąca w dogodnym terminie
i formie

• profesjonalna pomoc w przeanalizowaniu relacji

rodzinnych, zawodowych i bieżących trudności

• komfortowa atmosfera i indywidualny plan pracy

w oparciu o aktualne potrzeby

• możliwość konsultowania z ekspertem bieżących
problemów i codziennych trudności

Kurs jogi od postaw w 24 lekcjach online –
przewodnik dla każdego

• kurs zarówno dla początkujących,
jak i praktykujących jogę

• certyfikowana instruktorka
z wieloletnim doświadczeniem

• możliwość powtarzania wybranych lekcji skuteczny
sposób na relaks dla ciała i duszy

Kurs medytacji mindfulness
–kompleksowe wsparcie w redukcji
stresu

• nauka koncentracji i panowania nad stresem

• lekcje audio, video oraz wszystkie niezbędne
materiały dodatkowe – dostępne
w jednym miejscu!

• dostęp do profesjonalnych metod i ćwiczeń
poprawiających codzienne samopoczucie



ZDROWE CIAŁO
W DOBREJ FORMIE

Treningi sportowe online na platformie Yes2Move –
dostępne w każdym miejscu i o każdej porze

• blisko 1000 treningów video różnego typu (m.in. zdrowy kręgosłup,
siła, metaboliczny, body&mind)

• treningi „na start” – po długiej przerwie od ćwiczeń motywacja od
najlepszych trenerów w Polsce, treningi dla dzieci, treningi live i wiele
innych

• stała porcja ruchu bez wychodzenia z domu

Indywidualne konsultacje z trenerem personalnym

• aż 4 konsultacje w miesiącu (video lub chat) z danym specjalistą

• konkretne wskazówki doświadczonego trenera i plan treningowy
realizowany pod okiem eksperta

• konsultacje z trenerem bez potrzeby odwiedzania siłowni

Kreator Diety – indywidualny plan dietetyczny
i zdrowe nawyki żywieniowe

• wyjątkowe narzędzie do układania codziennej dietygotowe,
spersonalizowane jadłospisy od dietetyka, automatycznie
generowane listy zakupowe, webinary kulinarne na żywo z
szefem kuchni

• motywacja do zmiany złych nawyków żywieniowych

Rowery miejskie za darmo –
ruch na świeżym powietrzu

• 60 minut darmowej jazdy każdego dnia łatwe i szybkie
wypożyczanie 24/7

• dostępne w ponad 30 miastach w całej Polsce

• ekologiczna alternatywa dla korzystania z auta lub
komunikacji miejskiej



Zapewnij swoim
Pracownikom:

inspiracje i narzędzia do rozwoju oraz dbania o lepszą codzienność

możliwość zgłoszenia do programu osób bliskich

elastyczny dostęp do usług 24/7



Szukasz usługi dostępnej w ramach

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socialnych?

Active&Relax
Przewodnik zrównoważonego
życia i harmonijnego rozwoju

Podaruj swoim pracownikom:

usługi z obszaru sportu i rekreacji ducha

usługi z obszaru rozrywki, w tym darmowe bilety do kina w całej Polsce

wspólną, intuicyjną platformę z dostępem 24/7

Sprawdź szczegóły oferty MultiLife Active&Relax i odkryj korzyści
dla Ciebie oraz Twoich Pracowników.

To wszystko z możliwością pełnego finansowania
z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH



KULTURA,
ROZRYWKA,

RELAKS

Bilety do kina w pakiecie –
kulturalna rozrywka
na wyciągnięcie ręki!

• jeden darmowy bilet do kina raz
na dwa miesiące

• możliwość wykorzystania przez sześć
miesięcy biletu w kinach na terenie
całej Polski

• kina sieci Helios, MultiKino oraz kina

lokalne i studyjne

Ebooki i audiobooki na Legimi
BEZ LIMITU – dobra książka zawsze pod ręką

• dostęp do ok. 60 tysięcy książek, w tym do

nowości rynkowych i bestsellerów w aplikacji na dowolnym
kompatybilnym urządzeniu

• nielimitowany czas korzystania z danego tytułu i dostęp
zarazem do obu formatów: ebooka i audiobooka



ZDROWE CIAŁO
W DOBREJ FORMIE

Treningi sportowe online na platformie Yes2Move –
dostępne w każdym miejscu, o każdej porze!

• blisko 1000 treningów video różnego typu (np. zdrowy kręgosłup, siła,
metaboliczny, body&mind) oraz treningi live

• treningi „na start” – po długiej przerwie od ćwiczeń i treningi live,

treningi dla dzieci

• motywacja od najlepszych trenerów w Polsce

• stała porcja ruchu bez wychodzenia z domu

Indywidualne konsultacje z trenerem personalnym

• aż 4 konsultacje (video lub chat) w miesiącu w wybranym terminie

• konkretne wskazówki i porady trenera personalnego i plan
treningowy realizowany pod okiem specjalisty

• profesjonalna pomoc w utrzymaniu aktywnego stylu życia

Rowery miejskie za darmo – ruch na
świeżym powietrzu

• 60 minut darmowej jazdy każdego dnia

• łatwe i szybkie wypożyczanie 24/7 w ponad 30 miastach w całej
Polsce, ekologiczna alternatywa dla korzystania z auta lub
komunikacji miejskiej

Kurs jogi od postaw w 24 lekcjach online –
przewodnik dla każdego

• kurs zarówno dla początkujących, jak i praktykujących jogę,
certyfikowana instruktorka z wieloletnim doświadczeniem,
możliwość powtarzania wybranych lekcji

• skuteczna forma dogłębnej regeneracji ciała i duszy

Kurs medytacji mindfulness –
kompleksowe wsparcie w redukcji stresu

• nauka koncentracji i panowania nad stresem

• lekcje audio, video oraz wszystkie materiały dodatkowe
dostępne w jednym miejscu!

• praktyczne ćwiczenia i metody dla codziennej relaksacji
oraz poprawy jakości życia



MultiLife to także idealny
wybór dla Pracodawcy!

wiele różnych usług dla Pracownika w stałej cenie:

z możliwością finansowania z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych

brak opłat wdrożeniowych:

żadnych dodatkowych ani ukrytych kosztów

oszczędność czasu i minimum formalności:

mimo różnorodności usług w ofercie otrzymujesz jedną fakturę
w miesiącu

wygodne administrowanie:

intuicyjna i prosta platforma do zarządzania dostępami i listą
uczestników programu

realne odciążenie Twojego działu HR w realizacji programu:

dedykowany opiekun Klienta i dostęp do specjalnej infolinii przez
7 dni w tygodniu (jedynie z wyłączeniem świąt)



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)

172,00 PLN
Pracownik: 172,00 PLN
Pracodawca: 0,00 PLN

154,00 PLN
Pracownik: 154,00 PLN
Pracodawca: 0,00 PLN

84,00 PLN
Pracownik: 84,00 PLN
Pracodawca: 0,00 PLN

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

Liczba zgłoszonych pracowników: 251-500.

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

152,00 PLN
Pracownik: 152,00 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%.



Cennik Programu MultiLife

MultiLife

MultiLife lub MultiLife Active&Relax
płatne 100% przez firmę

19,90 PLN

MultiLife 49,90 PLN

MultiLife Active&Relax 49,90 PLN

+ Osoba Towarzysząca 49,90 PLN

Kwoty brutto za usługi z powyżej opisanej oferty cenowej zwierają podatek VAT 23%


