
 
 

Vara aceasta, prioritatea zero în companie: starea de bine! 

 

Vara e perioada vacanțelor. Dar poate reprezenta și cel mai bun moment din an pentru a încuraja 

activități de wellness la birou. Pentru multe industrii, este o perioada mai relaxantă în care atenția poate fi 

concentrată pe activitati de stimulare a energiei angajaților și a stării lor de bine. Programele de corporate 

wellness cresc motivația angajaților și îi fac mai fericiți, mai sănătoși și mai implicați.  

Timpul petrecut la birou înseamnă mai mult decât muncă, decât activitate profesională. Este 

mediul în care angajații petrec cea mai mare parte a timpului, unde creează relații, leagă prietenii și 

construiesc cariere de care se simt mândri și care le oferă împlinire.  

Este datoria voastră să faceți oamenii mai fericiți la locul de muncă? Faceți-i și mai sănătoși! Va 

ajuta și performanța companiei. Cum puteți face asta?  

Încurajați mersul pe jos 

Datorită tehnologiei, angajații sunt mai sedentari decât în trecut. Încurajați angajații să ia pauze de 

10 minute, să meargă pe jos înainte sau după muncă sau să urce pe scări în loc să ia liftul. Mersul pe jos 

îmbunătățește circulația, stimulează sistemul imunitar, dar are efecte și la nivel psihic. Activitatea fizică 

stimulează creativitatea, diminuează nivelul de stres și eliberează energia negativă. 

În egală măsură, pot fi organizate exerciții de kinetogym prin birouri care ajută la prevenirea 

afecțiunilor profesionale, îmbunătățesc postura și eliberează tensiunea din mușchi, oferind o stare 

generală de bine. 

Organizați o activitate de wellness la birou 

Angajatii sănătoși formează companii sănătoase și performante. Organizați un workshop de 

nutriție în care angajații să afle cum își pot adapta stilul de viață pentru a se menține sănătoși pe perioada 

verii și care sunt nevoile nutriționale în sezonul cald. Consultațiile individuale de nutriție pot ajuta 

angajații să-și construiască un program personalizat în funcție de obiective, factori genetici sau profilul 

alimentar.  

Organizați o zi tematică în cadrul companiei 

Zilele tematice sunt o bună modalitate de a scoate angajații din rutina activității de la birou. 

Aceste evenimente creează o atmosferă prietenoasă și încurajează o mai bună legatura între angajați, 

sporind productivitatea. Cercetările arată că acest tip de activitate poate crește rata de retenție și deschide 

noi posibilități de comunicare. 

Un studiu efectuat de David Uanata, profesor în domeniul nutriției la Ashland University din 

Ohio arată că alegerile de top cu privire la alimentele care fac oamenii fericiți sunt din categoria 

desertului, preferată fiind înghețata. Așadar de ce să nu organizezi Ice Cream Day la birou, o zi tematică 

în care angajații să se bucure de acest desert răcoritor? Sau Lemonade Bar. Limonada are numeroase 



 
 
beneficii pentru sănătate, aport bogat de vitamica C, B și potasiu. Fie că e simplă sau cu mentă, îndulcită 

sau nu, un pahar de limonadă va face ca ziua să fie mai frumoasă. 

Sau poți opta pentru Smoothie Bike, o activitate Wellington care le permite participanților să facă 

mișcare, mai exact să pedaleze, iar la final să se bucure de rezultat sub forma unui smoothie pe care îl pot 

împărți cu colegii. 

 

Atingerea unei stări de wellbeing înseamnă asumarea responsabilității pentru propria stare de 

sănătate. Baza pe care se construiește o viață echilibrată este reprezentată de informații. Wellington este 

prima companie de corporate wellness din Romania care oferă consultanță în implementarea programelor 

precum și mijloacele prin care aceste activități pot fi realizate.  

Nu încercați să mulțumiți pe toată lumea cu aceleași beneficii! Ascultați oamenii, fiți flexibili și 

încurajați feedbackul. Beneficiile înseamnă recunoaștere. Deci recunoașteți meritele și recompensați în 

consecință.  

Vara aceasta, fă-ți timp pentru angajații tăi! Fă-ți timp pentru starea lor de bine! 
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