Vitale mensen maken een vitaal bedrijf !
‘The Vitality Coach’ is een unieke partner, die u
en uw medewerkers met o.a. het ‘ViCom-Rapport’
kan helpen om de vandaag meer dan ooit onder
druk staande vitaliteit, preventief te beschermen.
Een ‘middenklasse’ bediende kost bij uitval ong. € 300 per dag,
een ‘hogere’ bediende ong. € 364 per dag, voor verzuim en vervanging !
De dienstverlening van ‘The Vitality Coach’ wordt berekend per project. Dit is o.m.
afhankelijk van het aantal deelnemers. U vindt hieronder een prijsvoorbeeld:
‘Vitality-Clinics’ (individuele screening !) en ‘ViCom-Rapport’, Regio Leuven, opgave voor
12, 24 en 48 personen. Het vraagt slechts max. 20 minuten per deelnemer. Het ‘VicomRapport’ kan u reeds 2 à 3 dagen nadien, aangeven of maatregelen al dan niet nodig zijn.

‘Vitality-Clinics’ op uw lokatie tot 12 personen (1 dag), opstellen
‘ViCom-Rapport’ en 1 uur toelichting op uw lokatie,
incl. H/T telkens 60 km (H/T, € 1,4 per km), totaal
Ons direct aanbod zonder externe tussenpersonen, -40%
50% bij reservatie, saldo / 3 dagen, -8 %, uw netto-prijs

€ 819
€ 491

€ 452
(€ 37,7 pp)

‘Vitality-Clinics’ op uw lokatie tot 24 personen (2 dagen), opstellen
‘ViCom-Rapport’ en 1 uur toelichting op uw lokatie,
incl. H/T telkens 60 km (H/T, € 1,4 per km), totaal
Ons direct aanbod zonder externe tussenpersonen, -40%
50% bij reservatie, saldo / 3 dagen, -8 %, uw netto-prijs

€ 1.290
€ 774

€ 712
(€ 29,67 pp)

‘Vitality-Clinics’ op uw lokatie tot 48 personen (4 dagen), opstellen
‘ViCom-Rapport’ en 2 uur toelichting op uw lokatie,
incl. H/T telkens 60 km (H/T, € 1,4 per km), totaal
€ 2.420
Ons direct aanbod zonder externe tussenpersonen, -40%
€ 1.452
50% bij reservatie, saldo / 3 dagen, -8 %, uw netto-prijs
€ 1.336
(€ 27,83 pp)
Alle vermelde bedragen zijn excl. 21% BTW

De zorg van ‘The Vitality Coach’ kost véél minder dan ziekteverzuim.
In bovenstaand prijsvoorbeeld reeds vanaf € 27,83 per werknemer …
Het brengt méér welbevinden en kan mede daarom verzuim voorkomen !
www.thevitalitycoach.be

info@thevitalitycoach.be

+32 0)486/427.226
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Energie Management voor Organisaties
Goede vitaliteit betekent hoge innerlijke, 'energetische'
kwaliteit. Dat geldt voor organisatie, leiding en medewerkers. Alles vormt één geheel, straalt kracht en evenwicht uit. In afscheiding is er geen sprake van vitaliteit.
De diensten van ‘The Vitality Coach’ worden berekend per project. Dit is o.a. afhankelijk
van het aantal deelnemers. De ‘E.M.-Quest’-module kan op zichzelf staan of kan samen
met het ‘ViCom-Rapport’ (en evt. ‘Webr-Analyse’) aangeboden worden. Bij combinatie
worden verplaatsingen u slechts éénmaal verrekend. De kostprijs van uitbreidingen
wordt specifiek voor u berekend en waar mogelijk worden degressieve prijsformules aangeboden. Contacteer ons voor een gepersonaliseerde business-deal !
Enkele prijsvoorbeelden voor een stand-alone ‘Energie Management-Rapport’ (E.M.):
Verzenden van de in te vullen ‘E.M.-Quest’ via email naar de deelnemers, verwerken van
de ontvangen individuele antwoordfiles tot een groepsrapport, toelichting bij uw betrokken management (in dit vb. ‘Regio Leuven’), opgave voor 12, 24 en 48 personen.

‘E.M.-Quest’ 12 personen, opstellen ‘E.M.-Rapport’
en 1 uur toelichting op lokatie bij opdrachtgever,
incl. H/T telkens 60 km (H/T, € 1,4 per km), totaal
Ons direct aanbod zonder externe tussenpersonen, -40%
50% bij reservatie, saldo / 3 dagen, -8 %, uw netto-prijs

€ 568
€ 341

€ 314
(€ 26,10 pp)

‘E.M.-Quest’ 24 personen, opstellen ‘E.M.-Rapport’
en 1 uur toelichting op lokatie bij opdrachtgever,
incl. H/T telkens 60 km (H/T, € 1,4 per km), totaal
Ons direct aanbod zonder externe tussenpersonen, -40%
50% bij reservatie, saldo / 3 dagen, -8 %, uw netto-prijs

€ 966
€ 579

€ 533
(€ 22,22 pp)

‘E.M.-Quest’ 48 personen, opstellen ‘E.M.-Rapport’
en 1 uur toelichting op lokatie bij opdrachtgever,
incl. H/T telkens 60 km (H/T, € 1,4 per km), totaal
Ons direct aanbod zonder externe tussenpersonen, -40%
50% bij reservatie, saldo / 3 dagen, -8 %, uw netto-prijs

€ 1.431
€ 859

€ 790
(€ 16,46 pp)

'Energie & Vitaliteits Management voor organisaties’ begint vanuit de positieve kwaliteiten aanwezig in organisaties en mensen
Alle vermelde bedragen zijn excl. 21% BTW

www.thevitalitycoach.be

info@thevitalitycoach.be

+32 (0)486/427.226
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