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OFERTA 2021
Zaangażuj swój zespół do zdrowego działania

Zobacz film z ofertą 



Chcesz zorganizować ciekawe firmowe wydarzenie, które zintegruje wszystkich pracowników.
Zastanawiasz się jak wesprzeć swój zespół w codziennych obowiązkach.

Szukasz sposobu na poprawę zdrowia swoich pracowników.

Zatrudniasz 100/500/5000 osób? Twoi ludzie pracują zdalnie, ale nie wiesz skąd!

Sprawdź nasz przepis na motywację!

Zdrowo na #homeoffice

Zrób to sam: 
wspólne gotowanie zawsze integrowało ludzi, a najlepsze imprezy przenosiły się do kuchni.

Teraz możecie wspólnie / zdalnie przygotować jeden z 6 zdrowych posiłków.

Do każdego zestawu dołączone są szczegółowe przepisy oraz wartości kaloryczne.

Wszystkie składniki potrzebne do przygotowania dowolnego zestawu przesyłamy bezpośrednio do domów 
Twoich pracowników w całej Polsce. Nie musisz się martwić logistyką, pracownicy sami zamawiają paczki

 na naszej stronie pod wskazany przez siebie adres. 
 

Dodatkowo dla wszystkich pracowników organizujemy konkurs z wiedzy dietetycznej
 a Wam pozostaje pochwalić się zdjęciami przygotowanych dań.

1. Śniadanie na słodko

2. Śniadanie wytrawne

3. Pizza na kalafiorowym spodzie

4. Makaron wieloziarnisty Neapoli 

5. Makaron z pesto pietruszkowo bazyliowym

6. Rozgrzewająca zupa vegetariańska



Zbuduj firmową odporność

Zestawy na długie wieczory
Zima to czas długich wieczorów. Jeśli szukasz sposobu na docenienie i poprawienie nastroju swoich 

pracowników zorganizuj dla nich wysyłkę pakietów pełnych zdrowych przekąsek oraz gier planszowych.
Taki zestaw na pewno sprawi przyjemność całej rodzinie. 

Zobacz wszystkie nasze propozycje na stronie:

h ps://dailyfruits-home.pl/homeoffice

Zestaw homeoffice – owoce, przekąski, kawa, herbata + niezbędne przybory biurowe.
Cytrusowy wycisk – świeże pomarańcze, grapefruity, cytryny praz wyciskarka do cytrusów.

Zestawy FIT– owoce, warzywa, przekąski, soki oraz skakanka i kubek.

Do każdego zestawu możesz dodać
Firmowy gadżet  List, życzenia  Dowolny inny produkt

Herbata, miód malina, owoce, przyprawy to wszystko czego 
potrzebujesz do zrobienia zdrowego rozgrzewającego napoju. 

Wybierz swój gorący napój, a my roześlemy składniki potrzebne 
do jego przygotowania do wszystkich Twoich pracowników.

Na koniec warto wziąć udział w konkursie
z wiedzy dietetycznej. Na zwycięzców czekają 
nagrody: skrzynki pełne owoców i warzyw.
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Pracownicy klikają
w wysłany przez Ciebie
link informujący o akcji
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Zamawiają zestaw
do domu korzystając

z jednorazowego kodu

XX2DF
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Ty wybierasz zestaw,
który chcesz wysłać

pracownikom

Następnego dnia
paczka dociera

pod wskazany adres
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Jak to działa?

Dlaczego warto?
1

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
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Nowoczesny wizerunek
pracodawcy

Budujesz wizerunek pracodawcy,
który dba o zdrowie

 każdego z pracowników

HOMEMasz pytania? 
Nie wiesz, czy taka usługa sprawdzi się u Ciebie? 

Zadzwoń!  Chętnie zorganizujemy próbną dostawę. 

Kontakt
Telefon:  22 868 04 99
E-mail: zapytania@dailyfruits.pl


