
Zadbaj 
o dobrostan

swoich pracowników 
i partnerów biznesowych

Pomóż zadbać o duszę i ciało, obniżyć
stres, podnieść efektywność w pracy

 i zadowolenie z życia.
 

Oferta dla firm.



Aż 62 proc. 
Polaków przynajmniej

raz w tygodniu 
doświadcza stresu.

 

Polacy są jednym 
z najbardziej

zestresowanych 
narodów w Europie.

Codziennie stresu 
w pracy doświadcza 

co 5-ty Polak.

Co 4-ty Polak 
odczuwa pogorszenie 

stanu zdrowia psychicznego 
po pandemii.

Wypalenie zawodowe,
depresja, stany 

lękowe to dzisiaj
choroby

cywilizacyjne.

Troska o dobrostan 
to nie tylko kwestia indywidualna. 

Dlaczego
dobrostan

to temat tak
dzisiaj ważny?

Pandemia, sytuacja
gospodarcza, wojna 

w Ukrainie i wiele innych
czynników powodują 

duży stres i obciążenie.

Zadbaj o swoich pracowników, 
klientów lub dostawców. 



Dostępność i wygoda:

6 miesięczny dostęp 
do online’owej platformy JOGICZNI 

z bogatą kolekcją praktyk oddechowych 
oraz medytacji, a także jogi i wykładów 

na temat holistycznego życia w dobrostanie. 

Nasza 
oferta?

Podaruj dobrostan

Pakiet wellbeing dla Twoich pracowników 
i/lub partnerów biznesowych.

To ponad 100 praktyk 
nakierowanych właśnie m.in. na cywilizacyjne problemy 

ducha i ciała, jak stres, bezsenność, napięcie,
przebodźcowanie, problemy z koncentracją, obniżenie

nastroju etc.

 Platforma online 
– wszędzie i o każdej porze

Praktyki 15, jak 
i 60 minutowe

Różne poziomy 
zaawansowania

Szeroka tematyka



Same 
plusy

Skorzystasz Ty, firma 
i obdarowany

Co daje praktyka technik oddechowych? 
Pomaga zmniejszyć stres i obniżyć poziom szkodliwego kortyzolu,
odprężyć ciało i wyciszyć umysł, pozbyć się gonitwy myśli, dotlenić

mózg, usunąć toksyny z organizmu, lepiej spać. 
 

Szukasz pomysłu? 
 

Prezenty świąteczne dla pracowników
Niefinansowe premie

 Pakiet benefitów pracownika
Prezenty dla klientów lub dostawców

Podaruj dostęp do platformy JOGICZNI.
Podaruj dobrostan.

 Medytacja i praktyka jogi
to dodatkowa troska o ducha i ciało 
dla tych, którzy chcą iść krok dalej.

Rezultat?
Podniesienie efektywność pracownika 

oraz jego zadowolenia z wykonywanej pracy i życia.



Oferta

Kontakt

W dokumencie wykorzystano dane z  najnowszego raportu Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego „Kondycja psychiczna
Polaków”, ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View” oraz badania „#profiRAKtyka oczami Polaków”,

przeprowadzonego przez instytut badawczy Kantar na zlecenie LycopenPRO

Korzyści korzystnie

Eli Wierkowska

+48 501 954 712

kontakt@eliwierkowska.com

facebook.com/jogiczni

instagram.com/eliwierkowska

youtube.com/c/YOGAbyElieliwierkowska.com

Oferta firmowa obowiązuje przy zamówieniu już od 5 subskrypcji

80 zł netto* za 1 subskrypcję 
(dla 1 osoby)

6 miesięczna nieodnawialna subskrypcja
 online’owej platformy JOGICZNI 

 

*Cena regularna 137 zł netto + 23% VAT

Tylko 44 gr dziennie 
za dobrostan 1 osoby

 


