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Zdrowo na homeoffice
Zobacz sprawdzone sposoby na żywieniowe
wsparcie dla pracowników

A może połączyć te wszystkie elementy i zorganizować jedno wydarzenie, 
które wesprze w kompleksowy sposób zdrowie pracowników w organizacji?

Wspólne gotowanie online
 z mistrzem kuchni

Dostawa zdrowych produktów
 prosto do domu pracownika

Webinar 
z dietetykiem

Konkurs wiedzy
na temat zdrowego odżywiania

Chcesz wiedzieć więcej? 
Skontaktuj się z nami! 
Przygotujemy indywidualną 
ofertę dla Twojej firmy.
     Zadzwoń: 22 868 04 99, 
     Napisz: zapytania@dailyfruits.pl 

DF_HOME A4 gotowanie.ai   3   2021-01-18   12:57:49



Wspólne gotowanie i spożywanie posiłków zbliża ludzi. 
Stąd popularność biznesowych lunchów czy firmowych 
śniadań. Poza tym jak wiadomo imprezy często przenoszą 
się do kuchni. Przyrządzanie posiłków może być prawdzi-
wą sztuką, a poznawanie tajników gotowania dostarcza 
wiele przyjemności, ale też inspiracji, które mogą spraw- 
dzić się w kuchni także w przyszłości. Teraz  rozproszona 
struktura i odległości nie musza być problemem nie 
do pokonania – na popularności zyskują kulinarne 
warsztaty online! Znanyi doświadczony mistrz kuchni, 
która ma doskonały kontakt z odbiorcami to może być 
recepta na sukces. 

Owoce dla pracowników to benefit kojarzony z pracą 
w biurze. Jednak popularna obecnie praca zdalna przy- 
czyniła się do powstania nowych rozwiązań. Teraz owoce, 
warzywa, soki i inne zdrowe produkty mogą docierać także 
do mieszkań i domów pracowników – w całej Polsce, nieza- 
leżnie od lokalizacji. W Dailyfruits realizujemy zamówienia 
na zestawy owocowe-warzywne, a nawet pakiety zawiera-
jące przepisy na wybrane potrawy oraz wszystkie składniki 
potrzebne do ich przygotowania. Zamówienie produktów 
z dostawą jest  bardzo szybkie i proste – każdy pracownik 
zamawia swój zestaw na domowy adres korzystając z dedy- 
kowanej platformy internetowej Dailyfruits Home. 

Żeby zadbać o prawidłowe odżywianie trzeba mieć także 
teoretyczne podstawy. Nie wiedząc, jak przygotować 
jadłospis, jakich produktów unikać, o jakich porach jeść, 
mimo silnej motywacji, możemy nie osiągnąć satysfakcjo- 
nujących rezultatów. Z powodu błędnych przekonań, po- 
wielania żywieniowych mitów i stereotypów pracownik 
może wciąż odżywiać się nieprawidłowo i nawet nie mieć 
takiej świadomości. Tutaj może pomóc webinar zorganizo- 
wany przez Dział Dietetyczny Dailyfruits. Podczas spotka-
nia online dietetyk w przystępny sposób wytłumaczy 
najważniejsze kwestie związane ze zdrowym, zbilansowa-
nym odżywianiem oraz wpływem codziennych nawyków 
na stan zdrowia i samopoczucie. Webinarium jest także 
dla pracowników okazją do zadawania pytań i interakcji 
z dietetykiem klinicznym. Wykłady są dostępne w języku 
polskim i angielskim. Przykładowe tematy:
• Fakty i mity dietetyczne
• Żywieniowe wspomaganie pamięci i koncentracji
• Domowa apteczka pełna zdrowia

Wszyscy wiemy, jak ważna jest ewaluacja w firmie. Nawet 
realizowany długofalowo projekt edukacji żywieniowej 
dla pracowników powinien być zorganizowany w taki 
sposób, żeby można było ocenić jego efekty. Warto zatem 
sprawdzać, jak dużo dowiedzieli się pracownicy na temat 
zdrowego odżywiania. W odpowiedzi na tę potrzebę pro- 
ponujemy test wiedzy w formie konkursu z nagrodami. 
Pracownicy odpowiadają online na pytania testowe zwią- 
zane ze zdrowymi nawykami i właściwościami produktów 
spożywczych rywalizując o atrakcyjną nagrodę. Paczka 
pełna świeżych owoców daje motywację do udziału 
w prostym konkursie. Pracodawca dzięki odpowiedziom 
ankietowym może się dowiedzieć jak dużo pracownicy 
już wiedzą, ale również gdzie widać obszary do poprawy
i dalszej edukacji. 

Wypełnij przykładowy test na stronie: 
https://dailyfruits.pl/ankieta/ 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami! 
Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy.

Zadzwoń: 22 868 04 99 
Napisz: zapytania@dailyfruits.pl 
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