Firmamassage er en fornuftig investering, der giver afkast på rigtig mange niveauer i virksomheden. Det er
nemlig både en investering i dine medarbejderes helbred, velvære og sundhed, og samtidig en investering i din
forretnings driftssikkerhed og fremtid. Disse to perspektiver hænger uløseligt sammen, da glade og sunde
medarbejdere er lig med en god og sund virksomhed uden sygefravær og tabt arbejdsfortjeneste.
Med en firmamassage-ordning hos FBS Massage er du garanteret et professionelt behandlingsforløb, der giver
dig og dine medarbejdere et væld af fordele. Vores forskellige typer massage og behandlinger afhjælper og
forebygger alt lige fra ømme muskler, rygproblemer, ledsmerter, mobilitetsproblemer, hovedpine,
kropsspændinger og myoser. For slet ikke at tale om diverse arbejdsskader såsom musearm, overbelastede
muskler og fysiske mén på grund af arbejdsrelateret slitagepåvirkning af kroppen. Derudover kan firmamassage
også afhjælpe psykisk orienterede problemstillinger såsom stress, manglende overskud og træthed hos dine
medarbejdere.
For den enkelte medarbejder kan firmamassage blandt andet resultere i:
-Øget velværefølelse
-Et energi-boost og større overskud
-Styrket helbred og immunforsvar
-Øget blodcirkulation, smidighed og mobilitet
Og dette medfører betydelige fordele for virksomheden:
-Reduceret sygefravær
-Større engagement og dedikation fra medarbejderne
-Højere effektivitets- og produktivitetsniveau
Vores ordning med firmamassage er altså et tilbud til dig, der gerne vil investere i sunde, glade og effektive
medarbejdere – på den lange bane vel at mærke.
Vi er officielt en RAB-godkendt klinik, hvilket betyder, at I har mulighed for at få dækket
behandlingsomkostningerne via jeres sundhedsordning, til massage og akupunktur.
Derudover kan vi også tilbyde skattebegunstigede personalegoder via bruttoløntræk.
Vores firmamassage er yderst fleksibel. Vi kan tilbyde en ordning i selve klinikken på Frederiksberg, hvor dine
medarbejdere kan komme alle ugens dage eller i jeres eget firma. Hvor vi stiller en briks til rådighed. Der er også
mulighed for at få ordningen på vores anden afdeling på Hotel Marriott. (så mulighederne er mange)
PRISER.
300kr for 30 min
600kr for 60 min
Anden pris kan aftales ud fra mængde og behov.
Hvem er vi.
Fbs Massage som i dag ligger på Aksel Møllers Have 30, blev oprindelig startet af Jon Tomas Nielsen med base i
Frederiksberg Svømmehal i 1992. Jon Tomas var leder af Fbs Massage i Frederiksberg svømmehal i næsten 22år,
og med stor succes. I 2012 måtte Fbs Massage flytte til nye lokaler, og klinikken ejes i dag af den erfarne
akupunktør Dijana Vucelic, der leder et team af 10 specialiserede behandlere. Fysiurgisk massører,
zoneterapeuter, akupunktører, kropsterapeuter,shockwave behandlere, laser behandlere, eksperter i
lymfedrænage og cuppingbehandlere.
Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen
Dijana Vucelic
Telefon: 28 59 76 16 / 38 88 56 71
Email: klinik@fbs-massage.dk
cvr : 32506089
www.fbs-massage.dk

