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Max Relax, cel mai mare furnizor de servicii On-Site Chair Massage, implineste 10 ani  

 

Zeci de companii partenere.  600 de mii de angajati fericiti in ultimul deceniu, iar din 2016, 15 mii in 

fiecare luna. Max Relax, primul si cel mai mare furnizor de servicii On-Site Chair Massage pentru 

companii, implineste luna aceasta 10 ani. De la o idee inedita de business, la o afacere cu 5 centre 

regionale si 18 orase acoperite, Max Relax a devenit un partener de incredere pentru companiile 

dispuse sa investeasca in sanatatea angajatilor lor. Echipa de terapeuti a crescut constant si numara 

astazi peste 70 de membri, multi dintre ei persoane cu deficiente de vedere care dovedesc un talent 

aparte in realizarea unui masaj profesionist.       

 „A fost un drum interesant si provocator. In urma cu un deceniu, cand am pus bazele acestei 

companii, abia daca indrazneam sa visez la un viitor atat de frumos pentru Max Relax. Este o realizare 

care ma motiveaza si ma incurajeaza sa promovez in continuare serviciul de On-Site Chair Massage, 

in care cred cu toata convingerea. Avem planuri mari si pentru urmatorii zece ani. Vrem sa ne marim 

echipa, sa crestem considerabil portofoliul de clienti si chiar sa lansam o Academie pentru viitori 

terapeuti. Acum imi permit sa visez, pentru ca stiu ca se poate. Telul final este sa duc serviciul de 

masaj la birou in toate marile companii din Romania. De fapt, nu doar in Romania. Planuim 

extinderea activitatii si in afara granitelor tarii.” a declarat Alina Grozescu, Fondator&CEO Max Relax. 

On-Site Chair Massage este o sedinta de masaj care dureaza 15 minute, suficient cat sa energizeze si 

sa relaxeze pentru intreaga zi. Sedinta este executata pe un scaun special de masaj, peste haine, de 

catre un kinetoterapeut profesionist, care poate oferi si sugestii angajatilor despre cum sa previna 

anumite afectiuni.  

Gradul de participare al angajatilor din companii la programul de On-Site Chair Massage este foarte 

ridicat, iar costurile pentru companii sunt reduse. Mai mult, beneficiile multiple ale masajului se 

observa imediat. 

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.  

 

Date de contact Max Relax:  

E-mail: office@maxrelax.ro  

Telefon: 0372 91 78 76  
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