ABONNEMENT

En sukkersherif i huset
Få ubegrænset adgang til alle de uddannelses-, rådgivnings- og eventprodukter, som Sukkersheriffen udbyder. Gør en væsentlig forskel for dine medarbejdere,
styrk deres lyst til en sundere hverdag og øg den daglige
energi – både på og uden for arbejdspladsen.
Med en abonnementsordning øger du medarbejdersundheden og arbejdsglæden samtidig med, at du løbende følger op på de mål og delmål, I allerede har nået.
Vi kalder det “Det lange seje træk” og garanterer, at
90% af hele medarbejderstaben ender med at få gavn af
dette stående tilbud om sundhedsrådgivning.

Gør dine medarbejdere til ambassadører

Et abonnement hos Sukkersheriffen får dine medarbejdere til at føle sig forkælede, fordi deres virksomhed
stiller sundhedsprofessionel hjælp og vejledning til
rådighed i det omfang, den enkelte har brug for det.
Det er et signal om, at I tager jeres medarbejdere og

deres ’hele liv’ alvorligt, at I ønsker at gøre en positiv og
mærkbar indsats for dem – også når de har fri.

Skru op og ned – efter behov

Fra maskinrummet...
Det er en myte, at mænd ikke
interesserer sig for sundhed – og
sammenlignet med kvinder er de
faktisk bedre til at nå deres mål.

Når I beslutter jer for en varig sundhedsindsats, vil
jeres medarbejdere opleve en større grad af engagement. De vil få adgang til løbende én-til-én rådgivning,
konstante input til den sunde hverdag og masser af
helt konkrete opskrifter, der er lette at implementere i
familielivet. Alle abonnementsforløb er individuelle
og aftales løbende med Sukkersheriffen. Leveringen
kan ske efter behov eller i form af konsulentdage pr. år,
pr. måned eller pr. uge.
Ligegyldig hvilken form, I vælger, så garanterer vi,
at det virker meget bedre end et fitnessmedlemskab
eller en ugentlig massagetid.
Abonnementsaftalen er for virksomheden, der vil
gøre en varig forskel – på den lange bane.

Nogle af vores medarbejdere kører måske sig selv for hårdt.
Det er jo nogle smedebasser, vi har ansat – de går først til lægen
tre uger efter, at foden er brækket.
Casper Pedersen, produktionsleder, Metro Therm
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ABONNEMENT

Med et abonnement hos Sukkersheriffen, får I:
En alt-i-én pakke med alt, hvad Sukkersheriffen kan tilbyde
Maksimal sikkerhed for at alle kommer i mål med sundheden
Medarbejdere, der føler sig hørt, set og forkælet
En ekstra inspirations- og sparringspartner i en fast sundhedskonsulent,
der får indgående kendskab til virksomheden og dens medarbejdere
Løbende input til virksomhedens strategiske arbejde med sundhed

Det er i relationerne, det for alvor rykker
Med en abonnementsaftale får I et mere veletableret samarbejde, der øger
medarbejdernes tillid og relation til sundhedskonsulenten. Med en aftale om
faste konsulentdage bliver der mulighed for at lave ballade & fokusskabende
røre i andedammen, der får de sidste med på vognen.

Det er en rejse for den virksomhed, der ønsker at
hverdagen handler om andet end produktivitet.
Virksomheden, der vil ha’ større fokus på de bløde
værdier, og som vil gøre sine medarbejdere til
ambassadører – også den dag de ikke er ansat længere.
Jacob Johannesen, direktør, ERA Biler





