
Poznaj ofertę
dla Twojej firmy!

Chcesz realnie wspierać
aktywność i rozwój swoich
pracowników?
Postaw na benefity,które zmieniają
codzienność na dobre!

Benefit Systems od ponad 20 lat słucha
zmieniających się potrzeb pracowników
i tworzy produkty, które na nie odpowiadają.

Karta MultiSport jest jednym z najbardziej
popularnych benefitów na rynku.

91% jej Użytkowników uważa, że jest ona

ważnym dodatkiem pozapłacowym, na który
zwraca uwagę w ofercie zatrudnienia.

Nasz najnowszy produkt MultiLife jest
odpowiedzią na potrzebę rozwoju osobistego
i zawodowego, a także wspiera dobrostan
psychiczny.

Połączenie oferty MultiSport i MultiLife to
rozwiązanie, które kompleksowo zaspokoi
potrzeby Twojego Zespołu!

Oferta dedykowana dla: ZWIĄZEK ZAWODOWY FILMOWCÓW



Otwórz pracownikom
drogę do wysokiej jakości
życia z pomocą jednego
multi–rozwiązania!

Programy sportowe w zasadniczy sposób
przyczyniają się do ograniczenia kosztów
pracodawcy.

1 € zainwestowane w promocję zdrowia

Twoich pracowników przyniesie Ci zwrot

w wysokości 2,5-4,8 €, które

zaoszczędzisz, jeśli nie będą oni korzystać
z L4.

Źródło: Raport „Ekonomiczne i społeczne koszty
niedostatecznej aktywności fizycznej Polaków” (2021)

Zadbaj o swój Zespół kompleksowo,
dostarczając benefity odpowiadające na
potrzeby z zakresu zdrowia, aktywności,
rozwoju, dobrostanu psychicznego i wiele
innych.

Zwiększ efektywność swoich Pracowników
w nowoczesny, dający realne wsparcie sposób
z szerokim wachlarzem usług
MultiSport&MultiLife.

Troska o zdrowie fizyczne i psychiczne
pracowników to poprawa:

 zaangażowania – aż o 46%,
 samopoczucia – o 45%,
 ich efektywności w pracy – o 21%.

Źródło: Ankieta firmy McKinsey

Organizacje, które inwestują w kondycję
psychofizyczną pracowników:

 są częściej wymieniane jako świetne
miejsca do pracy,

 odnotowują niższe wskaźniki rotacji
pracowników,

 zbierają wyższe oceny innowacyjności,
 odnotowują wzrost długoterminowych

wycen swoich akcji.

Źródło: Ankieta firmy McKinsey



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 23 000 Pracodawców,

którym pomagamy dbać o kondycję swojej kadry!

Program
MultiSport

Zawsze w dobrej
formie!



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
dla osób do 15 r.ż.
różnorodne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci
oferta ponad 2200 obiektów

MultiSport Kids Aqua
dla osób do 15. r.ż.
oferta ponad 650 basenów i aquaparków

Karta MultiSport Student
dla osób od 16 do 26 r.ż.
oferta ponad 4300 obiektów sportowych
usługi online

Karta MultiSport Senior
dla osób powyżej 60 r.ż.
wejście raz dziennie do 16:00
oferta 3600 obiektów sportowych
usługi online

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



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

DLA PRACOWNIKA to:

DOSTĘP DO PONAD 4700 OBIEKTÓW i cały czas powiększamy naszą bazę!

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 oraz treningi i sklep Yes2Move,

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

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY „Zaprojektuj Formę”: 19 eksperckich kursów oraz
atrakcyjne nagrody tylko dla użytkowników karty MultiSport, start luty 2023 r.

DLA PRACODAWCY
Program MultiSport to nowoczesna i skuteczna forma promowania
aktywności sportowej w swojej firmie! Naszym Klientom zapewniamy:

dedykowanego opiekuna Klienta na cały okres współpracy,

całodobowy dostęp do platformy do zarządzania dostępami i listą uczestników,

pomoc dla działu HR we wdrożeniu, promowaniu i obsłudze programu,

pełne wsparcie marketingowe na każdym etapie współpracy,

możliwość finansowania Programu MultiSport z ZFŚS.



Przewodnik
zrównoważonego
życia i harmonijnego
rozwoju

kilkanaście usług na jednej intuicyjnej platformie

odpowiedź na różnorodne potrzeby z zakresu fundamentalnych
obszarów życia: ROZWÓJ, ODŻYWIANIE, PSYCHOLOGIA oraz
ZDROWIE

ścieżki tematyczne prowadzące do celu krok po kroku

długofalowe wsparcie ekspertów w formie materiałów

multimedialnych i indywidualnych konsultacji

Z MultiLife wszechstronnie zaopiekujesz
wszystkie potrzeby Twoich pracowników.

Przekonaj się!



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)

MultiLife to idealny wybór
dla Pracodawcy!

Dlaczego powstał
Program MultiLife?

85% kandydatów uważa, że inicjatywy związane z dbaniem

o samopoczucie i zdrowie psychiczne pracowników wpłyną
w przyszłości na ich plany dotyczące wyboru miejsca pracy

73% pracowników uznaje stres i choroby psychiczne za

największe wyzwania, z jakimi spotykają się w miejscu pracy

56% pracowników w Polsce chce, aby pracodawcy

wprowadzili lub zwiększyli dostępność benefitów w formule
online

Pokaż się pracownikom od
strony najbardziej pożądanych
benefitów!



Porównaj warianty i wybierz
najlepszy dla Twojej firmy



Kto powiedział, że nie można
mieć wszystkiego, czyli…

Zadbaj o swoich pracowników kompleksowo!
Wybierz pakiet benefitów MultiSport&MultiLife

MultiSport&MultiLife to duet idealny. Wybierając go stawiasz na wszechstronny, wielowymiarowy

rozwój swojego Zespołu! A dodatkowo…

…co zyskujesz Ty i Twój Zespół
wybierając pakiet MultiSport&MultiLife?

Każdy Użytkownik, który wybierze
pakiet MultiSport&MultLife, otrzyma
kod na eMultiBilet Premium 2D do
wykorzystania w największych kinach
na terenie całej Polski, tj. sieć Helios,
MultiKino, kina lokalne i studyjne
(dostępny do pobrania od drugiego
miesiąca posiadania produktów).

Kultura i rozrywka rozwijają i inspirują,
a Ty zyskujesz kreatywny,
zadowolony Zespół!

Tylko teraz, wybierając pakiet
MultiSport&MultiLife,

dostajesz też darmowy
bilet do kina!



Cennik Programu MultiSport

Liczba zgłoszonych pracowników: 251 - 500

Ceny prezentowane w odniesieniu do jednego miesiąca

Model finansowania
Programów sportowych

MultiSport Plus MultiSport Classic MultiSport Light 8

Współfinansowanie
(50% / 50%)

114,00 PLN
Pracownik: 57,00 PLN

Pracodawca: 57,00 PLN

96,00 PLN
Pracownik: 48,00 PLN

Pracodawca: 48,00 PLN

62,00 PLN
Pracownik: 31,00 PLN

Pracodawca: 31,00 PLN

Współfinansowanie
(Pracodawca min. 20 zł)

120,00 PLN
Pracownik: 100,00 PLN
Pracodawca: 20,00 PLN

99,00 PLN
Pracownik: 79,00 PLN

Pracodawca: 20,00 PLN

64,00 PLN
Pracownik: 44,00 PLN

Pracodawca: 20,00 PLN

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

Liczba zgłoszonych pracowników: 101 - 250

Ceny prezentowane w odniesieniu do jednego miesiąca

Model finansowania
Programów sportowych

MultiSport Plus MultiSport Classic MultiSport Light 8

Współfinansowanie
(50% / 50%)

116,00 PLN
Pracownik: 58,00 PLN

Pracodawca: 58,00 PLN

99,00 PLN
Pracownik: 49,50 PLN

Pracodawca: 49,50 PLN

64,00 PLN
Pracownik: 32,00 PLN

Pracodawca: 32,00 PLN

Współfinansowanie
(Pracodawca min. 20 zł)

135,00 PLN
Pracownik: 115,00 PLN
Pracodawca: 20,00 PLN

109,00 PLN
Pracownik: 89,00 PLN

Pracodawca: 20,00 PLN

69,00 PLN
Pracownik: 49,00 PLN

Pracodawca: 20,00 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 Extra
Z finansowaniem od Pracodawcy co najmniej 50%

39,90 PLN

MultiLife Extra
Z finansowaniem od Pracodawcy poniżej 50%

49,90 PLN

MultiLife Basic
Z finansowaniem od Pracodawcy co najmniej 50%

19,90 PLN

MultiLife Basic
Z finansowaniem od Pracodawcy poniżej 50%

29,90 PLN

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



m.karwowska@benefitsystems.pl

Tel. 505 007 211
Kom. +48 505007211

Monika Karwowska
Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży B2B

Obudźw Twoim Zespole
sportowego ducha i chęć rozwoju!

SkontaktujsięznamiiwybierzswójpakietMultiSport&MultiLifejużdziś!

Wszelkie dane statystyczne zawarte w materiałach zaczerpnięte zostały z Raportu Benefit Systems „Wpływ
benefitów na zdrowie psychofizyczne i zaangażowanie pracowników” opartego na badaniu Minds&Roses oraz z
Raportu Benefit Systems „Zmęczeni, obojętni, niezaangażowani. Postpandemiczne potrzeby pracowników” 2022.

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

20.01.2023, Warszawa

mailto:a.adminowy@bene?tsystems.pl
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