
STATYSTYKI
SĄ ALARMUJĄCE

Zwolnienia lekarskie
spowodowane problemami układu ruchu
to aż 30% wszystkich L4.

Absencja jednego pracownika rocznie
kosztuje pracodawcę średnio blisko 9 tysięcy złotych.

Blisko 80% wszystkich schorzeń przewlekłych związanych jest z kręgosłupem,
a problem ten dotyczy coraz większej liczby osób poniżej 25. roku życia.

Czas temu zaradzić!

Lepiej inwestować w profilaktykę,
niż płacić za zwolnienia chorobowe.



PROBLEM
Jeśli pracodawca zainwestowałby 500 zł w opiekę medyczną dla jednego 

aktywnego zawodowo pracownika, to oszczędności, jakie udałoby się wygene-

rować w państwowym budżecie, przekroczyłyby 7 miliardów złotych. Takie 

wnioski płyną z opracowanego przez Medicover raportu "Praca. Zdrowie. 
Ekonomia", przygotowanego w oparciu o dane ZUS i GUS, dotyczące ponad 

255 tys. aktywnych zawodowo osób w wieku od 18 do 67 lat, reprezentują-

cych większość branż polskiej gospodarki.

Czy zgadzają się Państwo z naszym stwierdzeniem, że tylko zdrowi pracownicy są maksy-

malnie produktywni, a tym samym zapewniają optymalne wyniki finansowe całej instytu-

cji? Jesteśmy po to, aby uświadomić Państwu oraz Państwa pracownikom zagrożenia 

zdrowotne wynikające ze specyfiki pracy oraz przeciwdziałać zgubnym ich wpływom.

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE SCHORZENIA PRZEWLEKŁE

bóle dolnej partii pleców

wysokie ciśnienie krwi

bóle szyi (karku)

bóle środkowej partii pleców

choroba zwyrodnieniowa stawów

choroba wieńcowa

alergia

cukrzyca

silne bóle głowy

21% 28%

21% 25%

13% 13%

13% 19%

10% 20%

8% 10%

7% 10%

6% 7%

5% 13%

MĘŻCZYŹNI KOBIETY



OFERUJEMY:

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

Wysoki poziom merytoryczny

Zindywidualizowane podejście

Nieszablonowe sposoby przekazu

Oryginalne materiały dydaktyczne

Plan profilaktyki prozdrowotnej

Pomoc w zakresie finansowania

Zwiększenie efektywności

Poprawa zadowolenia z pracy

Eliminacja zagrożeń

Budowa świadomości

Zmiana nawyków

Zwiększenie produktywności pracowników

Wzrost zaangażowania pracowników

Poprawa reputacji firmy oraz PR’u

Oszczędność pieniędzy

Ekonomizacja czasu pracy

Poprawa wyników finansowych

www.dream-motion.pl

ROZWIĄZANIE
Funkcjonalne warsztaty
ergonomii pracy oraz zdrowego stylu życia
dla pracowników fizycznych i biurowych



Przedstawione pakiety są jedynie propozycją. Zapewniamy doradztwo w zakresie
finansowania naszych usług oraz wycenę oferty ściśle dedykowanej dla Państwa firmy.

Ta oferta jest skierowana dla Twojej firmy tylko wtedy, gdy:

zdajesz sobie sprawę z tego, że firmę budują ludzie
w odpowiedzialny sposób budujesz swoją markę opartą o najlepsze struktury
zależy Ci na zdrowiu i komforcie Twoich pracowników, a tym samym na ich 
produktywności
chcesz skutecznych rozwiązań, które w dłuższej perspektywie wpłyną na 
poprawę wyników finansowych
zależy Ci na budowaniu marki odpowiedzialnego pracodawcy

+ warsztaty

+ materiały dydaktyczne

- konsultacje indywidualne

- książki "Generacja FIT"

  i gadżety DreamMotion

  w postaci nagród

  lub upominków

I - BASIC

+ warsztaty

+ materiały dydaktyczne

+ konsultacje indywidualne

- książki "Generacja FIT"

  i gadżety DreamMotion

  w postaci nagród

  lub upominków

II - PRO

+ warsztaty

+ materiały dydaktyczne

+ konsultacje indywidualne

+ książki "Generacja FIT"

   i gadżety DreamMotion

   w postaci nagród

   lub upominków

III - VIP

Szymon Słodczyk
założyciel, fizjoterapeuta, trener

tel.: 533 515 230
szymon.slodczyk@dream-motion.pl

Piotr Woźniak
założyciel, fizjoterapeuta, trener

tel.: 502 121 661
piotr.wozniak@dream-motion.pl

Dream Motion - ul. Walerego Goetla 6, 30-065 Kraków - www.dream-motion.pl

Zapraszamy do kontaktu:

PAKIETY DREAMMOTION WORK:


