
Is er gereserveerd?  

 

Structureel investeren in het 

welzijn van werknemers 

reserveer je een tafel en stoel voor: 
 2 personen  

 4 personen 

 een team 

 

Ook niet?....  

 

Ben jij een bedrijf dat tafels en stoelen reserveert voor alle medewerkers? 
 

Dan mag u nu naar het menukaart: 
 

PREVENTIEVE BEHANDE-
LINGEN LATEN JE BETER 
IN JE VEL ZITTEN 
 
VOORKOMEN IS BETER... 

Telefoon: 06-20129555 
E-mail: info@premac.nl 
Website: www.premac.nl 

 

De menukaart van Premac? 
 

Je hecht veel waarde aan het levensgeluk en de gezondheid van jouw werknemers:  
 

Net als met koken kent ook de massage verschillende smaken en recepten 

Net als de chef-kok heeft de Premac masseuse/masseur alles in huis 

De door Premac opgeleide bedrijfsmasseurs geven binnen jouw organisatie DE Premac 
preventie behandeling. Mede hierdoor ervaart  de werknemer meer ontspanning en 
vitaliteit 

Of kies jij als bedrijf voor dit recept? 

Een huidige werknemer die meer wilt toevoegen naast de huidige taken en het volgende 
recept gaat uitvoeren, namelijk:  

Premac massages geven aan collegae 

Keuzemenu bij interesse in Premac massages:  

 Opleiden van de eigen Premac masseuse/masseur: klik hier voor aanmelden 

 Proefperiode inzet Premac masseuse/masseur in uw bedrijf: 1 masseuse/masseur p/dg (max. 20 

massages à 18 min.) 

 Abonnement inzet Premac masseuse/masseur in uw bedrijf: frequentie van Premac masseuse/

masseur in overleg obv offerte 

 Via de website premac.nl op zoek naar Premac masseuse/masseur in de regio 

https://premac.nl/
https://premac.nl/aanmelden/
mailto:info@premac.nl?subject=Offerte%20abonnement%20inzet%20Premac%20masseurs
https://premac.nl/


Premac  

masseuses & masseurs  

geven: 

 preventieve behandelingen van max. 18 

min. ter voorkoming van stress/ziekte 

 preventieve behandelingen ter verhoging 

van de werksfeer 

 beter in de vel laten zitten van werkne-

mers  

 jouw als werkgever een  verzuim%,  

productiviteit en  vitaliteit 

 werknemers op regelmatige en structure-

le basis Premac preventie behandelingen  

 massages die preventief van karakter zijn 

met een brede complementaire benade-

ring op lifestyle en healthcare 

 preventieve behandelingen bovenop de 

kleding, uitgevoerd op de normale eetka-

mer-, massagestoel of massagetafel 

Telefoon: 06-20129555 
E-mail: info@premac.nl 
Website: www.premac.nl 

Vitaliteit en verzuimpreventie 

 

Volgens ons via: 

Preventieve massage op de 

werkvloer of aan de thuis-

werkplek 

https://premac.nl/
https://www.facebook.com/premacnl
https://www.instagram.com/premac.nl/
https://www.linkedin.com/company/premacnl
https://twitter.com/Premacnl
https://www.youtube.com/channel/UCpxJb00vlXpVCEa5lV4tNeQ

