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motywuj 
zespół  

dzięki naszym 
programom

czy wiesz, że…
Sport oraz aktywny relaks to lepsza kondycja fizyczna i większy potencjał 

intelektualny pracowników. 
 

Dzięki naszym programom zbudujesz zmotywowany 
i zgrany zespół, który będzie pracował efektywniej i z większym 

zaangażowaniem.

nasze programy motywacyjne pomogą 
zbudować przewagę konkurencyjną 
Twojej firmy!

zaufanie, na które pracujemy 
każdego dnia
98%* naszych klientów jest usatysfakcjonowanych współpracą 
z nami i pozostaje z nami na dłużej. Co więcej, znaczna część 
naszych klientów to klienci referencyjni - jesteśmy polecani, 
bo nie ustajemy w dążeniu do doskonałości. Stale ulepszamy 
nasze produkty oraz dbamy o jakość Państwa obsługi.

motywacja pozapłacowa
Produkty VanityStyle pomogą zadbać o kondycję fizyczną  
i psychiczną oraz zaangażowanie zespołu, co zbuduje 
wizerunek i zwiększy wyniki firmy. 

zwrot z inwestycji
Dzięki możliwości finansowania z ZFŚS i współfinansowania 
programu sportowego przez pracowników gwarantujemy 
maksimum efektów przy minimalnych nakładach.

Programy VanityStyle, to najbardziej efektywne kosztowo 
i pożądane przez pracowników programy pozapłacowej 
motywacji.

*  badania własne przeprowadzone na reprezentatywnej grupie  
    klientów



t    Zyskaj wizerunek atrakcyjnego pracodawcy
t    Zwiększ zaangażowanie i lojalność pracowników
t    Zbuduj przewagę konkurencyjną dzięki stworzeniu 

zgranego zespołu
t    Zainwestuj w zdrowie pracowników i zmniejsz  

absencję chorobową

korzyści
dla Twojej

firmy i
pracowników

www.vanitystyle.pl



aktywności do wyboru

Karta FitProfit umożliwia użytkownikowi korzystanie z szerokiej 
oferty obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całej Polski.  

To nie wszystko! Dzięki kartom otrzymasz tysiące rabatów  
u naszych partnerów. 

FitProfit to jedyny program z zakresu motywacji pozapłacowej  
w Polsce, którego uczestnicy nie ponoszą dodatkowych dopłat  

w obiektach*. Korzystaj, kiedy chcesz i gdzie chcesz.

25+

obiektów sportu i rekreacji  
w całej Polsce

ok. 3500
do aktywności na karcie

bez dopłat*

extra rabatów dostępnych dla każdego 
posiadacza karty FitProfit

ok. 1300

nielimitowany dostęp do obiektów 
partnerskich przez 7 dni w tygodniu

*aktywności, do których istnieje konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty, wykazane są w rabatach
**nielimitowana liczba wejść na wiele aktywności jednego dnia w różnych obiektach przez 7 dni w tygodniu

no limit**
możliwość przyłączenia osoby 
towarzyszącej i dzieci

pakiet family

aktywność 
fizyczna 

i rabaty bez 
ograniczeń

www.fitprofit.pl



aktywności do wyboru

20+

obiektów sportu i rekreacji  
w całej Polsce

ok. 2100
do aktywności na karcie

bez dopłat

możliwość przyłączenia osoby 
towarzyszącej i dzieci

pakiet family
Karta FitSport upoważnia do korzystania z wielu dyscyplin 

sportowych w dowolnie wybranych obiektach w Polsce.  
Karta umożliwia stworzenie indywidualnego programu 

dopasowanego do potrzeb użytkownika w ramach 8 wizyt  
w miesiącu.

optymalne
rozwiązanie

do klubów w miesiącu 

8 wejść

www.kartafitsport.pl



Korzystać z nich mogą dzieci do 15 roku życia. Oferujemy kartę basenową  (dziecko basen) 
uprawniającą do korzystania z usług basenowych oraz kartę pełną (dziecko) umożliwiającą dostęp do 
pełnej gamy usług zawartych w Programie FitProfit.
 
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Bądź świadomym rodzicem i zadbaj o to, by poprzez aktywność 
fizyczną  kształtować ciało, umysł i charakter Twojego dziecka.  Daj mu możliwość osiągania 
sukcesów i czerpania z nich satysfakcji! Karty FitSport i FitProfit dla dzieci to świetny pakiet na zdrowy 
start.
 
Aktywność fizyczna Twojego dziecka:
t    Wzmacnia ciało
t    Hartuje
t    Uczy wytrwałości i pokory
t    Wycisza
t    Umacnia więzi
t    Dodaje pewności siebie

kreatywnie  
i zdrowo 

– spędzaj czas
wspólnie  
z rodziną

Posiadacze kart pracowniczych FitSport oraz FitProfit mają możliwość 
zamówienia karty dla osoby towarzyszącej. To nie wszystko! 

Aby spędzać czas wspólnie z rodziną, istnieje możliwość zamówienia 
kart dla dzieci.



GetProfit to program rabatowy, który umożliwia otrzymanie 
znacznych upustów w wybranych obiektach na terenie całego 

kraju. W ofercie dostępne są rabaty na tysiące różnych usług  
z kategorii zdrowie i uroda, sport i rekreacja, kultura i rozrywka, 

kursy i szkolenia itd. Użytkownicy sami decydują, gdzie, kiedy i ile 
razy chcą skorzystać z rabatu. 

tysiące 
rabatów na 

jednej karcie
t    Tysiące zniżek na usługi w całej Polsce
t    Oszczędność pieniędzy
t    Karta na okaziciela bez potrzeby rejestracji
t    Stale powiększające się grono partnerów
t    Usługi na każdą kieszeń
t    Wygoda i komfort użytkowania
t    Doskonały upominek dla znajomych 
t    Narzędzie motywacyjne dla pracownika
t    Usługi dostępne 7 dni w tygodniu 24h

www.getprofit.com.pl



Jedyny na polskim rynku program o zasięgu całego kraju, który 
łączy ofertę kin, teatrów i muzeów. QlturaProfit umożliwia wstęp 

na wybrane spektakle, seanse czy wystawy, uwzględniając 
indywidualne preferencje i potrzeby użytkownika.

szeroki
dostęp

do kultury
prosty system
wymiana kuponu na bilet w kasie partnerskiego
obiektu

* 1 kupon = 1 bilet kinowy. Pozostałe obiekty (teatry, muzea) - liczba kuponów uzależniona od repertuaru / ekspozycji

wykorzystaj sam, albo przekaż znajomym

na okaziciela
ważności kuponów

długi termin
w obiektach

bez dopłat*

kin 2d i 3d, 55 teatrów i muzeów w całej Polsce

200+

www.qlturaprofit.pl
www.qlturalni.pl

blog, najbardziej aktualny przewodnik  
po ofercie kin, teatrów i muzeów w Polsce

qlturalni.pl



Kupony biletowe CinemaProfit uprawniają do wstępu na wybrany  
seans kinowy w dowolnym dniu tygodnia (również w weekendy). 

Ogólnopolski zasięg programu oraz długi termin ważności  
kuponów biletowych sprawiają, że jest on popularnym sposobem  

na relaks po pracy.

kino bez 
ograniczeń

prosty system
wymiana kuponu na bilet w kasie partnerskiego 
obiektu

wykorzystaj sam, albo przekaż znajomym

na okaziciela
ważności kuponów

długi termin
do seansów

bez dopłat

kin 2d i 3d

155+

www.cinemaprofit.pl



wyszukiwarka obiektów sportowych
Nie ważne gdzie jesteś - czy w podróży służbowej, czy na wakacjach!  
Nasza wyszukiwarka zawiera bazę obiektów w całej Polsce! Możesz 
zaznaczyć w niej wiele sprecyzowanych kryteriów, a także ustawiać 
filtry tak, by błyskawicznie znalaźć dokładnie to czego szukasz!

pomiary ciała
Kontrola wagi nigdy nie była prostsza! Dzięki aplikacji możesz na 
bieżąco aktualizować swoje pomiary ciała i analizować je dzięki 
statystykom.

FitDieta
Chcesz schudnąć? Przybrać na wadze? Wyrzeźbić mięśnie lub 
poprawić kondycję? Nic prostszego! Aplikacja daje Ci szereg rozwiązań 
i możliwości.

FitHero
Chcesz dowiedzieć się więcej o treningu funkcjonalnym, interesują 
Cię dietetyczne ciekawostki, a może zastanawiasz się co to kortyzol? 
W aplikacji znajdziesz zbiór informacji i artykułów, które z pewnością 
zaspokoją Twoją ciekawość! Czytaj i bądź FitHero!

FitPrzepisy
Uwielbiasz jeść, ale dbasz o formę? Skorzystaj z bazy naszych fit 
przepisów! Wszystkie potrawy są szybkie w przygotowaniu, nie 
zawierają cukru, są zdrowe a przede wszystkim pyszne!

FitUmysł
Tym razem osiągniesz swój cel bez wymówek! Zadbamy o wysoki 
poziom Twojej motywacji! Czekają na Ciebie inspirujące cytaty, materiały 
coachingowe i zadania do wykonania.

FitProfit to jedyna w swoim rodzaju aplikacja, dzięki której masz pod ręką wszystko co jest Ci 
potrzebne aby zachować zdrowie, dobrą kondycję i wysoki poziom motywacji!

aplikacja FitProfit 
- wszystko czego 

potrzebujesz do 
osiągnięcia swojego celu



platforma eVS 
– dla wygody 
użytkowników kart 
FitSport i FitProfit
Nowoczesne programy wymagają nowoczesnej platformy. Dlatego dla FitProfit i FitSport 
oraz voucherów QlturaProfit i CinemaProfit stworzyliśmy specjalny system zamówień.

t     Przyjazny, ergonomiczny i intuicyjny interfejs, który pozwala na wygodne składanie 
zamówień

t    Bezpieczeństwo - dodatkowe zabezpieczenie wrażliwych danych dzięki hasłom
t    Możliwość monitorowania zamówienia i weryfikacji przesłanych danych
t    Panel obsługi online
t    Lepsza wymiana informacji między klientami i użytkownikami a VanityStyle
t    Możliwość dokonywania płatności poprzez PayU



sport i praca
- z nami 
znajdziesz 
równowagę
blog FitHero
To prozdrowotny portal dedykowany użytkownikom programów FitSport i FitProfit

t     Programy treningowe obejmujące różne dyscypliny sportu i poziom zaawansowania
t     Treści poradnikowe i motywacyjne z obszaru sportu i rekreacji
t     Playlisty treningowe
t     Najlepsze diety i porady żywieniowe

strefa dla biznesu  
To blog dla wszystkich, którzy interesują się tematyką HR i rozwojem zawodowym!
Znajdziesz tam porady dotyczące prowadzenia  biznesu, motywowania pracowników 
oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

www.fithero.pl
www.blog.vanitystyle



*  Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

VanityStyle Sp. z o. o.
ul. Jasna 24

00-054 Warszawa
22 746 30 97

sprzedaz@vanitystyle.pl
www.vanitystyle.pl

skontaktuj się
z nami


