Ce spun clientii dupa un deceniu de masaj la birou
Anul acesta, Max Relax a implinit un deceniu de activitate. Zeci de companii partenere, mii de
angajati fericiti, 650 de mii de masaje in acesti 10 ani. N-am fi ajuns aici fara oameni care au
crezut in noi si clienti dornici sa implementeze programul de On-Site Chair Massage. Pentru ei,
am organizat o petrecere, in semn de multumire. Nu vom vorbi despre cat de frumos ne-am
distrat, pentru ca a fost si un prilej bun sa aflam cum privesc specialistii de HR serviciile Max
Relax. Daca si dumneavoastra luati in calcul implementarea programului nostru, raspunsurile lor
s-ar putea sa va ajute.
In primul rand, am vrut sa vedem care este reactia initiala la ideea unui serviciu de masaj la birou
si cum se face trecerea de la initiativa la necesitate.
“Prima reactie a fost cum se va desfasura, tinand cont ca suntem la birou, imbracati in haine
formale, dar a fost foarte placut si a devenit o obisnuinta. Colegii sunt foarte bucurosi, aprope
se bat pe programarile la masaj. Impactul este pozitiv si toata lumea e incantata de acest
beneficiu.”
CEE Benefits Professional, companie din industria IT
„A fost un pic de rezistenta si din partea colegilor nostri care erau putin reticenti si tot timpul ma
intrebau daca trebuie sa se dezbrace sau daca e intr-o camera izolata, pentru ca le era putin jena
si putin teama. Dar cand au vazut ca totul este in regula si este chiar placuta senzatia, au fost
foarte deschisi.”
HR Manager, companie din industia IT
Beneficiile se simt si sunt incontestabile.
“Noi pentru ca lucram in industria ospitalitatii, activitatea noastra presupune foarte mult efort
fizic pentru multi dintre colegii nosti, foarte multa presiune si tensiune si a fost o solutie pe care
am vrut s-o testam, s-o incercam si suntem foarte fericiti de rezultat. De fiecare data cand
lansam inscrierile, in jumatate de ora s-au ocupat toate locurile.”
Training Coordinator, Hotel din Bucuresti
„Am avut cerinte sa crestem numarul de masaje si desi acum avem aproximativ 50 pe zi, sunt tot
timpul pline listele . Cand intri in camera aceea, te destresezi. Si datorita masajului si datorita
oamenilor si a atmosferei create.”
HR Service Consultant, companie din industria IT
Am fost curiosi sa aflam side ce ar recomanda clientii nostri serviciile Max Relax.

“Cred ca asa arati ca iti pasa de angajatii tai. E un lucru mic dar e un lucru important pe care il
faci pentru ei si e un lucru constant. E o bucurie constanta pe care o oferi la birou. Stiu colegi
care imi spun ca ii doare putin spatele si ar vrea sa prinda un loc la masaj.”
Marketing&PR Coordinator, companie de design si prodcutie mobilier
Iar daca vorbim despre implementarea efectiva a programului, ne-am dorit sa ne asiguram ca nu
presupune niciun fel de efort pentru echipa de HR.
“Am avut intotdeauna suportul Max Relax si daca am organizat activitati. Noi doar am pus la
dispozitie partea de comunicare si cu restul am fost ajutati pe partea logistica. Lucrurile se
desfasoara foarte usor.”
HR Manager, companie din industia IT
„Important e sa-ti doresti sa faci ceva pentru angajatii tai si de acolo te ajuta si cei de la Max
Relax. Te sprijina cu tot felul de idei si propuneri si totul decurge de la sine, fara niciun efort.”
HR Service Consultant, companie din industria IT

Despre Max Relax
Max Relax este primul si cel mai mare furnizor de servicii de On-Site Chair Massage din
Romania. Misiunea companiei este de a oferi clientilor o solutie simpla si accesibila de reducere
a stresului si de prevenire a bolilor profesionale. In prezent, activitatea Max Relax se desfasoara
in 5 sedii principale – Bucuresti, Brasov, Cluj, Timisoara, Iasi - si acopera un numar de 18 orase.

