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MASAŻE W BIURZE - WORKSITE 

Masaż biurowy, został stworzony z myślą o pracownikach wykonujących pracę siedzącą. 

Zwany jest też masażem worksite. 

Masaż ten obejmuje najbardziej napięte części ciała tj. mięśni grzbietu, karku, szyi, 

ramion, dłoni i rąk. 

Forma masażu dopasowana jest do warunków biurowych. Wykonywany jest w miejscu 

pracy na profesjonalnym krześle, przez ubranie i nie wymaga stosowania olejków. Trwa 15 

lub 30 minut dzięki czemu nie koliduje z obowiązkami zawodowymi. 

Z racji swojej specyfiki skutecznie relaksuje i odpręża pracownika oraz, co najważniejsze, 

zmniejsza dolegliwości bólowe charakterystyczne dla pracy biurowej. Pozwalając z nową 

energią wrócić do obowiązków służbowych a długofalowo uniknąć przewlekłych stanów 

bólowych czy zwyrodnień 

Wszędzie tam gdzie pracownicy wykonują skomplikowaną pracę umysłową, w trakcie 

której świeżość i energia są niezbędne, skuteczna relaksacja jest niezwykle ważne. Dlatego 

też masaż biurowy staje się powoli standardem w firmach dbających o rozwój i kondycję 

pracownika. 

 

ORGANIZACJA 

 masaż wykonywany jest w wolnym pokoju, sali konferencyjnej lub innym małym 

pomieszczeniu 

 sesje masażu mogą być cykliczne (regularnie 1, 2, 3 … razy w miesiącu) lub 

jednorazowe (dni zdrowia itp.) 

 masaże mogą być wykonywane przez jednego lub więcej masażystów równolegle 

 termin/terminy ustalane są w ten sposób by jak najlepiej wpasować się w rodzaj 

działalności firmy 

 istnieje możliwość zapisania się na zabiegi online, poprzez dedykowaną aplikację, 

tak by w pełni odciążyć organizacyjnie klienta 

 

KORZYŚCI 

 zwiększa wydajność i efektywność pracowników, 

 poprawia koncentracje pracowników, 

 skutecznie relaksuje, 

 niweluje nadmierne napięcie i dolegliwości bólowe spowodowane siedzącym 

trybem pracy, 

 długofalowo pozwala na uniknięcie przewlekłych stanów bólowych , zwyrodnień i 

podobnych problemów 
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USŁUGI KOSMETYCZNE W BIURZE 

Usługi kosmetyczne z dojazdem do biura są adresowane dla zapracowanych kobiet i 

mężczyzn, dla których znalezienie czasu aby udać się do salonu piękności graniczy z 

cudem.  

Zabiegi realizujemy w Twoim biurze szybko, dokładnie i w pełni profesjonalnie – jak w 

salonie piękności.  

W zależności od potrzeb pielęgnacyjnych zakres usługi obejmuje skrócenie i nadanie 

kształtu paznokciom, odsunięcie skórek patyczkiem i frezem, wycięcie skórek, 

pomalowanie lakierem oraz nałożenie oliwki i kremu. 

 

DOSTĘPNE ZABIEGI 

 express manicure 

 manicure klasyczny 

 manicure hybrydowy (nakładany na gołą płytkę paznokcia) 

 usługa kosmetyczna- regulacja/henna brwi 

 

ORGANIZACJA 

 kosmetyczka przyjeżdża do firmy z pełnym wyposażeniem koniecznym do 

wykonania zabiegu, 

 na czas zabiegu potrzebny jest jedynie mały pokoik ze stolikiem i dwoma 

krzesłami, 

 pojedynczy zabieg trwa jedynie 20-40 minut, 

 zabieg wykonywany podczas godzin pracy lub jako krótka przerwa kawowa, 

 minimalna liczba osób aby odbyła się sesja zabiegów to 6, 

 częstotliwość odbywania się sesji jest indywidualnie ustalana i może być zmienna 

i dostosowana do potrzeb i dynamiki firmy, 

 istnieje możliwość zapisania się na zabiegi online, poprzez dedykowaną aplikację, 

tak by w pełni odciążyć organizacyjnie klienta 
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STREFA RELAKSU NA EVENTACH 

Proponujemy stworzenie strefy relaksu na różnego rodzaju eventach firmowych takich 

jak: 

 spotkania biznesowe, 

 imprezy i wyjazdy firmowe, 

 pikniki rodzinne dla pracowników,  

 wystawy, targi, konferencje.  

Pomagamy też w realizacji eventów niespodzianek. Przykładem może tu być darmowy 

manicure dla wszystkich zapracowanych mam z okazji dnia Matki czy firmowe mikołajki 

dla pracowników. 

ATRAKCJE 

Masaże wykonywanie przez wykwalifikowanych i dyplomowanych fizjoterapeutów, 

doświadczonych w różnych formach masażu dla osób prowadzących siedzący tryb życia. 

 masaż biurowy- obejmuje najbardziej napięte części ciała tj. mięśni grzbietu, 

karku, szyi, ramion, dłoni i rąk. Wykonywany przez ubranie na specjalnym krześle. 

Idealny na konferencje, targi, spotkania jednodniowe, 

 masaże klasyczne, relaksacyjne- wykonywane na specjalistycznym stole do 

masażu. Idealne na spotkania kilkudniowe, wyjazdy integracyjne i inne. 

Usługi kosmetyczne wykonywane prze mobilną kosmetyczkę z pełnym wyposażeniem 

koniecznym do wykonania zabiegu 

 express manicure 

 manicure klasyczny 

 manicure hybrydowy (nakładany na gołą płytke paznokcia) 

 usługa kosmetyczna- regulacja/henna brwi 

KORZYŚCI 

 strefa relaksu podnosi prestiż spotkania, wprowadza miłą i odprężającą 

atmosferę, 

 pozwala pozytywnie i na długo zapamiętać markę/event i wskazuje iż organizator 

poważnie traktuje tematykę prozdrowotną, 

 jako „nieoczywista” atrakcja, pozwala na wyróżnienie swojej firmy spośród 

innych, 

 dodatkowo masaż poprawia energię i koncentracje uczestników spotkania 

 

ORGANIZACJA 

 zapewniamy transport i montaż „strefy relaksu” gdzie wykonywane są 

masaże i usługi kosmetyczne. Wystarczy wolny pokój, sala konferencyjna 

z wydzieloną strefą lub inne, nawet małe pomieszczenie bądź wydzielona 

strefa na imprezie plenerowej, 

 zapewniamy organizację wielu stanowisk masażu (zwykle między 1 a 4) i 

stanowiska usług kosmetycznych, 

 najkrótszy masażu czy usługi kosmetycznej to tylko 15 minut. Nie 

zajmujmy zatem cennego czasu uczestników imprezy, 

 

KONTAKT 

Maria Kowalczyk Labalance 

T: (+48) 512 658 004 

E: biuro@labalance.com.pl 

WWW: http://www.labalance.com.pl/  

 

mailto:biuro@labalance.com.pl
http://www.labalance.com.pl/


WSPARCIE APLIKACYJNE REJESTRACJI USŁUG LABALANCE 

Jako jedyna firma na rynku posiadamy stronę WWW do zapisów online na oferowane 

przez nas usługi. Jest to strona dedykowana pod działalność Labalance i ciągle rozwijana 

na bazie informacji i feedbacku od użytkowników. Aplikacja jest niezwykle prosta i aby 

zacząć z nią pracować wystarczy założyć konto wskazując jedną z firm z którą 

współpracujemy i kilka danych niezbędnych do kontaktu i świadczenia usługi. 

DOSTĘPNE FUNKCJONALNOŚCI 

Aplikacja udostępnia: 

 rezerwację/anulowanie usługi w dowolnym momencie, 

 mailowe potwierdzenia rezerwacji/anulowania usługi, 

 automatyczne przypomnienie o zbliżającym się terminie wykonania usługi, 

 możliwość subskrypcji na powiadomienia o nowych terminach wizyt u danego 

klienta, 

 możliwość ustalenia limitów wykorzystania usług przez pracownika (np. 2 masaże 

miesięcznie) 

 raporty zbiorcze dla klienta na temat wykorzystania usług przez pracowników. 

 

KORZYŚCI 

Korzyści dla pracowników: 

 wygoda w dostępie do usług, możliwość rezerwacji w dowolnym czasie z 

dowolnego urządzenia (komputer, tablet, smartfon) 

 brak konieczności o pamiętaniu o rezerwacji ze względu na powiadomienia i 

przypomnienia mailowe 

 możliwość rezygnacji w każdej chwili ze względu na sytuację w pracy (pilne 

spotkanie, choroba, wyjazd) 

Korzyści dla firmy: 

 Dzięki aplikacji organizacja po Państwa stronie ogranicza się do niezbędnego 

minimum i sprowadza się do zapewnienia odpowiedniego miejsca do 

wykonywania usług, 

 ponieważ mamy pełną kontrolę nad procesem rezerwacji a przypomnienia 

zwiększają utylizację dostępnych terminów płacą państwo tylko za faktycznie 

wykonane usługi a nie za zamówioną ilość godzin, 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

 dane przechowywane w aplikacji przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych, 

 aplikacja posiada politykę prywatności oraz regulamin niezbędne do przeczytania 

i akceptacji przy zakładaniu konta, 

 aplikacja hostowana jest u hostingodawcy z podpisaną umową powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, 

 aplikacja ma certyfikat SSL i stworzona została z wykorzystaniem dobrych praktyk 

dotyczących bezpieczeństwa aplikacji internetowych. 
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