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CORPORATE
WELLNESS
www.wellzone.ro



Activități și evenimente
1. Sănătate și fitness
2. Social
3. Educație
4. Copii

ELEMENTELE DE BAZĂ
ALE WELLZONE.RO



Pentru segmentul corporate
Oferind servicii B2B de tip "facility" prin intermediul
platformei Wellzone.ro, angajații beneficiază gratuit de
serviciile oferite de către angajator și puse la dispoziție de
către noi.

Toți angajații pot accesa platforma și pachetul complex de
activități și evenimente, prin intermediul unui cont unic de
companie pe care noi îl punem la dispoziție.

Activitățile și evenimentele oferite de către Wellzone.ro se
desfășoară online, live și interactiv.

CUM
FUNCȚIONEAZĂ
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Intri în contul tău
Accesezi www.wellzone.ro și intri în contul pus
la dispoziție de angajator. Acesta se transmite
în cadrul comunicărilor interne.

Alegi ce vrei
Alegi activitatea sau evenimentul la care vrei
să participi și intri pe Zoom la ora începerii. 



TIPURILE DE ACTIVITĂȚI ȘI EVENIMENTE

Sănătate și fitness
Poți alege să faci sport, să participi la un
seminar de nutriție, la o sesiune cu tehnici de
combatere a stresului, la yoga sau pilates.

Social
Vrei o vacanță și ai nevoie de un consilier în
turism? Ești în căutarea unui consilier
vestimentar? Vrei să gătești alături de un chef?

Educație
Optează pentru un curs de educație financiară
sau o sesiune de dezvoltare personală. Pune
întrebări, primește răspunsuri.

Activități pentru copii
Ai copii? Selectezi o activitate din secțiunea
dedicată celor mici, pe care copilul tău o
îndrăgește.



ONLINE - LIVE - INTERACTIV

Social și educație
Eviți monotonia, te distrezi,
interacționezi, înveți și afli

lucruri noi.

Copii
Cei mici vor să se distreze, să

râdă, să danseze, să facă sport
sau să învețe lucruri utile.

Fitness și nutriție
Îți îmbunătățești condiția fizică
și mentală, îți sporești starea de

bine, mănânci sănătos.



Platforma Wellzone.ro
cont unic corporate, cu posibilitate de programare la activități
prin folosirea email-ului propriu de companie;
informații complete privind descrierea activităților/sesiunilor;
informații privind moderatorul/instructorul;
cronometru cu numărătoare inversă în cadrul paginii de
prezentare a fiecărei activități, care indică timpul rămas până la
începerea sesiunii;
posibilitatea de a adăuga reminder automat pentru fiecare
activitate (+ Add to GoogleCalendar sau + iCal Export);
oportunitatea de a adăuga feedback pentru fiecare activitate, de
a prezenta sugestii și a oferi calificative pe o scară de la 1 la 5;
delimitarea activităților după categorii filtrabile;
acces facil și optimizat pentru dispozitivele mobile;
implementare multilanguage (Română și Engleză);
abonament platformă video Zoom, tip Premium.



Recenzii participanți

Feedback-ul primit reprezintă cartea noastră
de vizită. Însă suntem mereu deschiși tuturor
criticilor, sugestiilor și propunerilor.



AVANTAJE
ANGAJAȚI

Interacțiunea umană, chiar și mediată de
tehnologie, aduce un suport important pentru
creșterea stării de bine, atât la nivel psihic cât și
fiziologic, prin producerea de endorfine.

Relaxarea și combaterea stresului

Descoperirea de noi aptitudini și perfecționarea pe
plan personal și profesional. Angajații vor putea
interacționa în cadrul activităților, evitând astfel
redundanța și monotonia.

Conștientizarea îmbunătățită
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AVANTAJE ANGAJATOR

Reducerea stresului
Veţi avea angajaţi mai fericiţi, mai multumiţi,
mai productivi, care vor zâmbi mai mult și mai
des.

Sănătate
Veţi scădea considerabil riscul de a cheltui
bani cu concedii medicale, sănătatea fiind
primordială în orice activitate.

Relații de muncă
Angajații vor aprecia preocuparea pentru
starea de bine și sănătatea acestora,
armonizand astfel relaţia manager-subaltern.

Concentrare sporită
Veţi putea crește atât calitatea muncii
individuale dar și în echipă, puterea de
concentrare și starea de bine.
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Fluxul de interes
În contextul situației epidemiologice la nivel
național, atât interesul cât și necesitatea
oamenilor de a accesa servicii sau activități
online a crescut considerabil, trendul fiind în
continuare unul ascendent.

ACTIVITĂȚI ONLINE



TRECEȚI ÎMPREUNĂ PE
WELLZONE.RO

Compania ta colaborează deja cu
cineva care oferă cel puțin unul
dintre activitățile sau evenimentele
pe care ți le-am prezentat?

Veți colabora în continuare iar
angajații vor obține mai multe
beneficii!



COSTURI Abonamentul Wellzone
Abonamentul este lunar și are un cost fix. 

Costurile unui abonament se ridică la nivelul cheltuielilor
cu un singur salariu, chiar mai puțin în unele cazuri, iar
serviciile pot fi accesate de către toți angajații.

Astfel, costul pe care compania îl suportă pentru ca un
angajat să poată accesa întreg pachetul de activități și
evenimente este infim.

_________________________________________________________
Noi suntem Wellzone.ro, partenerul tău.

hello@wellzone.ro
+40 745 325 694, +40 757 123 478

www.wellzone.ro
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ONLINE - LIVE - INTERACTIV


