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Czym jest Dailyfruits Home?
Chcesz zapewnić zdrowy benefit dla pracowników, którzy pracują na #homeoffice? 

Sklep Dailyfruits Home daje taką możliwość. 

W Dailyfruits Home pracownicy mogą zamówić skrzynki pełne owoców i warzyw prosto do domu.
 Dodatkowo w skrzynce znajduje się prezent od pracodawcy: skakanka, kubek, kawa i herbata.  

Wejdź na www.dailyfruits-home.pl/homeoffice  

Zdrowo na #homeoffice
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Wybór
Wybiera wskazany 

przez pracodawcę zestaw 
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Kod
Wpisuje kod kuponu

 i adres dostawy
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Sklep
Pracownik wchodzi na sklep 

www.dailyfruits-home.pl/homeoffice
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Dostawa 
To wszystko! Następnego dnia 
ma już zestaw u siebie w domu.

Jak to działa od strony pracownika?
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Kod
Kod rabatowy może być

 zrealizowany na określony zestaw.
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Zamówienie
Pracownicy wybierają zestaw,

 wpisują kod rabatowy 
i adres dostawy. 

Już następnego dnia cieszą się 
świeżymi owocami w swoim domu.
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Kupony
Otrzymujesz od nas kupony 
rabatowe, które przekazujesz 

swoim pracownikom.
Każdy kupon jest indywidualny 

i może być użyty tylko raz.
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Faktura
Ty otrzymujesz fakturę 
na paczki żywnościowe, 

które możesz sfinansować
z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 
lub ogólnego budżetu.

Jak to działa od strony pracodawcy?



Poniżej prezentujemy przykładowe zestawy na #homeoffice. Pracownik znajdzie w nich świeże owoce, 
warzywa, kawę, herbatę, a nawet mały prezent od firmy: kubek lub skakankę. 

Wejdź na: https://dailyfruits-home.pl/homeoffice 
i zobacz pełną ofertę zdrowych zestawów do wyboru.

Zestawy na #homeoffice
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Wsparcie
na Homeoffice

Zapewniasz zdrowy benefit zarówno 
osobom pracującym w biurze, jak i w domu.

Postaw na zdrowie - Twoi Pracownicy 
potrzebują dodatkowych witamin 

- wzmocnij ich odporność!
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Zdrowy 
benefit

Dajesz pracownikom dostęp 
do zdrowych owoców i warzyw 

bez wychodzenia z domu
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Wydajność 
pracowników

Pomagasz w zwiększeniu koncentracji, 
dzięki regularnemu dostępowi

 do owoców i warzyw
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Lojalność
i zaangażowanie

Dbasz o satysfakcję i komfort pracowników, 
przez co zwiększasz ich motywację 

i lojalność wobec pracodawcy

5

Nowoczesny wizerunek
pracodawcy

Budujesz wizerunek pracodawcy,
 który dba o zdrowie

 każdego z pracowników

Dlaczego warto?
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Zwiększenie wydajności 
pracy (50% firm)

Polepszenie stanu zdrowia
pracowników (49%)

Zwiększenie identyfikacji 
pracownika z firmą (47%)

Zmniejszenie absencji 
chorobowej (43%)

Pracownicy zmienili 
styl życia na lepszy (42%)

Łatwiej im pozyskać 
nowych pracowników (40%)
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Zamawiając owoce i zdrowe przekąski dla pracowników wpływasz na ich zdrowie i odporność. 
Według badania Instytutu Medycyny Pracy (2019) firmy, które realizują działania prozdrowotne obserwują:

 

Dla�ego warto dbać 
o zdrowie pracowników?

Ma� pytania? 
Nie wie�, �y taka usługa sprawdzi się u Ciebie? 

Zadzwoń!  Chętnie zorganizujemy próbną dostawę. 


