
 

Massage på jobbet – en hälsosam investering 

Vi kommer till er! 

Hur mår personalen på din arbetsplats? 

Vad kostar sjukskrivningar och sjukfrånvaro inom er verksamhet? Massage på jobbet är en 

riktad friskvårdsbehandling som alla på företaget har nytta av. De flesta (60-70%) på 

företaget är mellan att ha någon känning av smärta och stress till att vara nära sjukskrivning. 

Med massage behåller motionären sin hälsosamma nivå och de som är sjukskrivna och 

delsjukskrivna får hjälp med återgång till arbetet. Genom regelbundna behandlingar stöttar 

Unikia Wellness massage på jobbet era anställdas fysiska/psykiska hälsa.  

Investera i Friskvård - bli friskare och hälsosammare 

Massage på jobbet är en hälsostrategisk investering och åtgärd, i syfte att öka företagets 

hälsokapital, samt minskar kostnader för sjukskrivningar. Den ekonomiska vinsten kan mätas 

och utvärderas. Faktum är att en investering i riktad friskvård ger mer än dubbelt så mycket 

tillbaka. Detta är på kort sikt, på lång sikt ger det ännu mer. 

Nyttoeffekter av Massage 

Massage ger bättre immunförsvar, förebygger spända axlar och nackar och gör att 

personalen på ert företag blir friskare och mer effektiv, ni får mindre sjukskrivningar och en 

gladare personal. Vi ger er en avslappnande och återhämtande behandling som ger ny 

energi och glädje till att arbeta. Massage är ett bra alternativ för en friskare personal, det 

ingår dessutom under friskvård och är därmed en avdragsgill personalkostnad*. Vi kommer till 

ditt företag och därmed sparar ni både tid och pengar. *Alltså utöver moms, ingen skatt och inga sociala avgifter 

Varför ska ni välja just Unikia Wellness? 

Hos Unikia Wellness arbetar endast Diplomerade Massageterapeuter från Axelsons 

Gymnastiska Institut - Nordens äldsta skola inom kroppsterapier. Utöver att de är certifierade 

massörer av Branchrådet Svensk Massage, har de med andra ord läst till sjukdomslära och 

idrottslära. Massageterapeuter kan förutom klassisk svensk massage, erbjuda dig effektiva 

rehabiliterande och förebyggande behandlingar. 

Detta får ni: 

  -   Tidsbesparande företagshälsovård som passar alla, på plats hos er  

  -   Skatteriktig och förmånsfri friskvård som ej beskattas av företaget eller den anställde 

  -   Professionell, etisk och säker behandling av en egen ansvarsförsäkrad Massageterapeut  

  -   Unikia Wellness står för all utrustning och ni har en personlig massöransvarig kontaktperson 

  -   Ökat hälsomedvetande, minskad sjukskrivning och ökad produktivitet 

  -   Vi har även samarbete med osteopat, naprapat och kiropraktor   

  -   Webbutvärdering av massage ingår 

  -   Testa en månad utan avtal till samma pris. 

Anpassad samarbetsform för er  
För att kunna ge er det bästa erbjudandet åt er, behöver vi veta så mycket som möjligt om 

era förväntningar, önskemål och tankar kring massage på jobbet. Kontakta Unikia Wellness 

idag, för en lönsam och anpassad samarbetsform.  

_____________________________________________________________  

Unikia Wellness  | Ulrika Allansson | 073 – 663 12 74 | ulrika@unikia.se 

 

http://www.svenskmassage.se/sve/start/

