MultiSport
Program rekreacyjno – sportowy
PODSTAWOWE INFORMACJE O BENEFIT SYSTEMS
Spółka Benefit Systems działa na rynku od 2000 roku, przez cały ten okres (ponad 11 lat)
świadcząc usługi z zakresu dodatkowych świadczeń pracowniczych. Obecnie, do grona Klientów
Benefit Systems naleŜy prawie 4000 firm i instytucji korzystających z Programów dodatkowych
świadczeń pracowniczych wdroŜonych przez naszą spółkę. Jesteśmy największym dostawcą tego
rodzaju usług w Polsce.
Benefit Systems skupia się na świadczeniach z zakresu sportu i rekreacji, benefitów będących w
centrum zainteresowania naszych Klientów. Karta MultiSport to autorski, pierwszy na rynku, unikalny
produkt dostępny w całej Polsce, który pozwala na najszerszy dostęp do bezpłatnych usług w ponad
3500 placówkach na terenie całego kraju, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny.
Jesteśmy dumni z tego, Ŝe 98% Klientów Benefit Systems kontynuuje korzystanie z usług,
przedłuŜając umowy w odniesieniu do kolejnych rocznych budŜetów. Dzięki jakości świadczonych
przez nas usług z kaŜdym rokiem powiększa się grono zadowolonych uŜytkowników Programu
MultiSport – w chwili obecnej jest to ok. 330 000 pracowników w całym kraju.
Program MultiSport w liczbach:
-

prawie 4000 zadowolonych Klientów (firm i instytucji)
330 000 uŜytkowników na terenie całej Polski
98% udział w rynku
ponad 3500 udokumentowanych punktów Partnerskich
realna dostępność w ok. 520 miastach

Jako jedyni oferujemy Program dostępny rzeczywiście w całej Polsce w ramach najszerszej grupy
usług.
Benefit Systems gwarantuje indywidualne podejście do kaŜdego Klienta, gdyŜ rozumiemy, Ŝe
kaŜda firma ma swoje własne, zróŜnicowane potrzeby. Posiadamy rozbudowany system raportowania,
zautomatyzowany system zamówień i doskonale działająca logistykę umoŜliwiającą Działom HR lub
Administracji naszych Klientów skupienie się na innych, waŜnych dla Nich działaniach.
UmoŜliwiamy dostęp
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Program MultiSport gwarantuje:
•

Wysoką satysfakcję Pracowników z oferowanych świadczeń, zwiększającą lojalność wobec
Pracodawcy

•

Największe doświadczenie na rynku bazujące na współpracy z największymi firmami i
instytucjami w Polsce poparte licznymi referencjami i wieloletnią współpracą

•

Wysoką jakość obsługi w postaci profesjonalnej pomocy na kaŜdym etapie wdraŜania Programu
MultiSport i administrowania nim

•

Pełną obsługę logistyczną związaną z realizacją zamówień na Karty MultiSport (takŜe dodatkowe i
nietypowe zlecenia)

•

Solidność, doświadczenie i bezpieczeństwo finansowe Benefit Systems jako wiarygodnego
usługodawcy z wieloletnim doświadczeniem

•

Największy poziom satysfakcji Pracowników bazujący na systematycznych badaniach poziomu
zadowolenia z Programu MultiSport przeprowadzanych wśród Klientów

•

DuŜą elastyczność w ramach dopasowania usługi do konkretnych oczekiwań Pracodawcy – do
uzgodnienia podczas negocjacji realizacji zamówienia

•

Indywidualnego opiekuna kontraktu zarówno w Dziale Obsługi Klienta jak i Dziale Rozwoju
Produktu (współpraca z Partnerami)

•

Raporty informujące o sposobie i zakresie korzystania z Programu MultiSport

Dlaczego Benefit Systems?
•

Największy wachlarz usług – Benefit Systems współpracuje z ilością ponad 3500 Partnerów
na terenie całego kraju. Staramy się, aby do sieci placówek partnerskich dołączać placówki
proponowane przez Pracowników naszych Klientów

•

Ponad 2 – 3 krotnie większa liczba Partnerów w ofercie w porównaniu z konkurencją –
systematyczne zwiększanie liczby obiektów, z których mogą skorzystać posiadacze Karty
MultiSport

•

Najszerszy dostęp w Polsce (ponad 520 miast) – oferujemy usługę realnie dostępną
na terenie całego kraju co zapewnia Pracownikom sprawiedliwy i równy dostęp do Programu i
sprawia, Ŝe MultiSport jest skutecznym motywatorem

•

Współpracujemy na wyłączność z najlepszymi obiektami w Polsce – nasi Partnerzy
doceniają solidność współpracy z Benefit Systems i wiarygodność firmy jako partnera
biznesowego

•

Pełna obsługa logistyczna – gwarantujemy profesjonalna obsługę zarówno Pracodawcy jak i
Pracownikom korzystającym z Programu. Posiadamy doświadczenie we współpracy z prawie 4000
Klientów operując na 330 000 wydanych Kart MultiSport w całej Polsce

•

Infolinia – jesteśmy jedynym podmiotem świadczącym tego typu usługę oferującym naszym
Klientom i UŜytkownikom natychmiastowy kontakt i skuteczne rozwiązywanie potencjalnych
problemów. Czynna 7 dni w tygodniu, w godzinach korzystania z obiektów naszych Partnerów
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•

Nowoczesność i innowacyjność – Benefit Systems wprowadza system kart elektronicznych i
własnych czytników kodów kreskowych w swojej sieci Partnerskiej. Dzięki temu przyspieszamy
obsługę UŜytkowników Programu MultiSport szanując ich czas

•

Realizacja zamówień i administracja Programem – Pracodawcy doceniają fakt, Ŝe Benefit
Systems zajmuje się kompleksowo realizacją zamówień, pozwalając firmie skupić się na innych,
waŜnych zadaniach. Benefit Systems dba takŜe o dobrą komunikację z Pracownikami, udziela
informacji, co odciąŜa Dział HR

•

NajwyŜsza jakość usług – w ciągu kilku lat, Benefit Systems stał się wiodącym dostawcą
dodatkowych świadczeń pracowniczych w Polsce. Liczne referencje oraz fakt, Ŝe 98% naszych
Klientów kontynuuje umowy w odniesieniu do kolejnych okresów budŜetowych, potwierdzają
nasze zaangaŜowanie w świadczenie usług o wysokiej jakości

•

Wiarygodność finansowa i gwarancja realizacji umowy – posiadamy ok. 98% udziału w
rynku, zaufały nam największe firmy w Polsce jako podmiotowi gwarantującemu stabilność
współpracy oraz solidność i przewidywalność w relacjach biznesowych

•

Najbardziej rozbudowany system dodatków do Programu – obejmujący warsztaty dla
Rodziców, porady Ŝywieniowe i dotyczące zdrowego stylu Ŝycia, warsztaty realizowane na terenie
całego kraju oraz kartę rabatową BENEFIT dla kaŜdego uŜytkownika Karty MultiSport
upowaŜniającą do duŜych zniŜek w ponad 2000 punktach na terenie całej Polski

•

Dynamiczny rozwój sieci Partnerów – co miesiąc nasz Dział Rozwoju Produktu dodaje ok.
100 nowych obiektów do oferty Programu MultiSport

•

Specjalizacja i innowacyjność – Benefit Systems oferuje wyłącznie usługi z zakresu
dodatkowych świadczeń pracowniczych. Wąski zakres działalności spółki pozwala skupić się
i wyspecjalizować w tej dziedzinie, co sprzyja świadczeniu najbardziej innowacyjnych usług
o wysokiej jakości

•

Elastyczne rozwiązania – kaŜdy Klient ma unikalne potrzeby i cele w zakresie dodatkowych
świadczeń pracowniczych

Unikalne usługi dodatkowe do karty Multisport
• Karta MultiSport dla rodziny:
moŜliwość zakupu dodatkowych, imiennych kart MultiSport dla
członków rodzin. KaŜdy Pracownik moŜe zgłosić do udziału w
Programie jedną osobę powyŜej 15 roku Ŝycia – pełen dostęp
do Programu MultiSport oraz troje dzieci do 15 roku Ŝycia.

• Karta rabatowa – BENEFIT:
Rabaty w wysokości ok. 15 % w ponad 2000 obiektów w kraju,
świadczących usługi z zakresu Sportu i Rekreacji, Zdrowia,
Urody i Rozrywki. Więcej na: www.kartabenefit.pl
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• Porady Dietetyczne:
Benefit Systems, we współpracy z SetPoint, przygotowała dla
swoich Klientów unikalną moŜliwość poznania zasad odŜywienia
i zdrowego trybu Ŝycia. Cykl warsztatów (zasady zdrowego
Ŝywienia itp.), atrakcyjne zniŜki na usługi firmy SetPoint, zbiór
ciekawych artykułów itp.
Więcej na: www.benefitsystems.pl/poradydietetyczne

• Vademecum Troskliwego Rodzica:
Benefit Systems, we współpracy z Edukado – Akademia
Zabawy i Twórczego Rozwoju, przygotowała dla swoich
Klientów cykl warsztatów, atrakcyjne zniŜki na usługi firmy
Edukado, zbiór ciekawych artykułów, FAQ itp. Więcej na:
www.benefitsystems.pl/edukado

• Kultura i Rozrywka:
Klienci Benefit Systems mają moŜliwość zamawiania, na
preferencyjnych warunkach biletów do kina,
Więcej na: http://www.multibilet.com.pl/

• Warsztaty walki ze STRESEM
Benefit Systems, we współpracy z Top Training,
przygotowała comiesięczną ofertę warsztatów dla wszystkich
osób aktywnych zawodowo.

MultiSport – jak to działa?
•

Pracownik uczestniczący w Programie MultiSport otrzymuje specjalną Kartę, która zapewnia
najszerszy dostęp do ponad trzech tysięcy pięciuset obiektów oraz róŜnorodnych zajęć
sportowych

•

Benefit Systems ciągle rozszerza sieć placówek partnerskich w Polsce, biorąc pod uwagę głównie
sugestie ze strony pracowników korzystających z Programu; w kaŜdym miesiącu dodajemy do
naszej oferty kilkudziesięciu nowych Partnerów

•

Firma otrzymuje jedną fakturę w miesiącu, która pokrywa koszt dostępu pracowników do
Programu MultiSport

•

Personel działów HR, Finansowy i Administracji nie jest dodatkowo obciąŜany działaniami w celu
wdroŜenia Programu MultiSport

•

Ponad 50% Klientów Benefit Systems w całości pokrywa koszt Program MultiSport dla
pracowników, często korzystając z Funduszu Świadczeń Socjalnych

•

Wiele firm uwaŜa, Ŝe pracownicy powinni częściowo współfinansować dostęp do Programu
MultiSport (zwykle od 30% do 50% ceny). Taki model jest równieŜ moŜliwy w odniesieniu do
rozwiązania oferowanego przez Benefit Systems. Jesteśmy elastyczni – to nasz Klient decyduje w
jaki sposób chce finansować dostęp do Programu a my przedstawiamy najkorzystniejszą ofertę
cenową
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MultiSport – atrakcyjna cena
•

Nielimitowany dostęp do ponad 3500 obiektów w Polsce (oraz wstęp na wiele róŜnorodnych zajęć
sportowych) oferujemy w wyjątkowo atrakcyjnej i niskiej cenie w porównaniu do oferty rynkowej
jednego, wybranego klubu fitness, gdzie miesięczne członkostwo kosztuje min. 180-250 zł

Szczegóły w ofercie cenowej.

MultiSport – Kontakt
Marcin Lewandowski
Starszy Specjalista ds. SprzedaŜy
Benefit Systems Spółka Akcyjna
ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa
tel. +48 22 492 75 68
e-mail: m.lewandowski@benefitsystems.pl

NIP: 836-16-76-510, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS: 0000370919, Kapitał zakładowy: 2 404 842,00 PLN
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