FRISKVÅRDSKAMPANJ
Aktivera personalen!
Vill ditt företag ha en gladare, positivare och mer produktiv personal?
Det finns forskning som säger att ju mer friskvårdsaktiviteter som görs ju bättre mår personalen både fysiskt
och psykiskt. Företaget tjänar dessutom på det genom att sjukskrivningarna minskar när personalen mår bättre.
Som en ytterligare bonus ökar de anställdas minneskapacitet och koncentrationsförmåga, samt att man tål
stress allt bättre.
Vi vill slå ett slag för ett 2020 där alla försöker röra på sig lite mer. Se till att du och dina kollegor är rätt klädda
med funktionsplagg som bär företagets logo på ett snyggt sätt.
Vi på Prevox hjälper er med hela upplägget! Kontakta oss så tar vi fram ett förslag.
Hälsningar från,
Prevox

Ekhagsringen 17, 554 56 Jönköping | www.prevox.se | info@prevox.se | 036-30 49 40

Dam

FUNKTIONS T-SHIRT DAM

TRÄNINGSTIGHTS DAM

En skön v-ringad träningströja för inomhusträningen tillika vår- och sommarpromenaden. Reflextryck
på ärmar för att öka synligheten i mörker. Praktisk
ficka i nederkant (för nycklar bl a)

Svarta träningstights med skön passform och
med mesh i såväl knäveck som vid ok bak.
Reflextryck på framsida lår för ökad synlighet.

Färger: Neongul, cerice, orangeröd,
gråmelerad, svart
Storlekar:
Specialpris: 159:(Ord pris: 229:-)
Transfertryck tillkommer - se info.

Färg: Svart
Storlekar:
Specialpris: 289:(Ord pris: 459:-)
Transfertryck tillkommer - se info.

Herr

FUNKTIONS T-SHIRT HERR

TRÄNINGSSHORT HERR

En rundhalsad träningströja i funktionsmaterial
med små reflextryck på ärmarna för bättre synlighet i mörker. Perfekt för den aktive, oavsett om
det är på gymmet, på innebandyplanen eller på
långpromenaden.

Svarta träningsshorts med fyrvägstretch för
bästa funktion. Litet reflextryck på sidan.

Färger: neongul, klarblå, orangeröd, gråmelerad,
svart
Storlekar:
Specialpris: 159:(Ord pris: 229:-)
Transfertryck tillkommer - se info.

Färg: Svart
Storlekar:
Specialpris: 190:(Ord pris: 289:-)
Transfertryck tillkommer - se info.

Med sköna och
snygga kläder blir
träningen roligare!

SPORT & GYMVÄSKA

GYMPÅSE

En väl anpassad träningsväska i vattentålig
coating polyester för att skydda mot smuts
och väta. Huvudfack för träningskläder samt
ett skofack för att förvara skor på ett smart
sätt.

En enkel men snygg, sportig gymbag för
att enkelt plocka med sig det man behöver. Kan med fördel också användas som
skofodral.

Färg: Gråmelerad
Storlek:
Specialpris: 235:(Ord pris: 298:-)
Transfertryck tillkommer - se info

Färg: gråmelerad/svart
Storlek:
Specialpris: 42:Ord pris: 55:Transfertryck tillkommer - se info

SPORTFLASKA, 500ml

HAMAM HANDDUK

Liten, enkel sportflaska som passar
perfekt att ha med på träningen eller
promenaden för att fylla på vätska.

Behöver du ett mångsidigt badlakan att ha på
gymmet, på stranden eller hemma i badrummet,
då är det här ett riktigt bra alternativ. Fantastisk
absoberingsförmåga, snabbtorkande och funktionellt. Tar dessutom väldigt liten plats jämfört
med ett frottébadlakan.

Färger: svart, vit, blå, röd, grön
Pris: Inkl 1-färgstryck vid 100 st: 22 :Klichékostand: 395 :-

Färger: grå, marin, gul.
Specialpris: 119:(Ord pris: 159:-)
Märkning offereras separat.

AKTIVITETSARMBAND STAY FIT
Ett vattentätt aktivitetsarmband att ha på dygnet runt om
man så önskar. Massor med funktioner och går att synka
mot såväl iPhone som Android telefoner (för iOS 8.1 och
Android 4.4 eller högre). Bl a klocka, sömnregistrering,
stegräknare, distans, kalorieräknare, pulsmätare, blodtrycksmätare, stoppklocka m m.
Färger: Turkos, marinblå, svart
Specialpris inkl lasergravyr av logo: 240:(minsta antal 10 st)
(Ord pris med gravyr: 335:-)

AKTIVITETSTIPS
UTMANA VARANDRA!
Låt företagets olika avdelningar utmana varandra att klara av ett visst antal träningsminuter
i veckan. Här handlar det inte om att klara mest utan att man gör något. Exempelvis, en avdelning med 12 medarbetare ska producera 24 motionstimmar tillsammans. En annan avdelning med 23 medarbetare ska tillsammans uppnå 46 timmar. Skulle någon medarbetare inte
ha möjlighet att göra sin del en vecka så kan de andra med enkelhet hjälpa till. Slutresultatet
redovisas och företaget erbjuder något som ”morot” till alla avdelningar som klarar målet.
Smidigast är att göra detta halvårsvis
Utmana med priser till den som uppnår resultat i motion.
Kontakta oss på Prevox för mer information och upplägg
Gör en gemensam sak – om personalen uppnår ett visst mål,
förbinder sig företaget att skänka en summa pengar till ett
välgörande ändamål. Alla blir vinnare!

PROFILERING:
Vi rekommenderar transfertryck som värms på alla plaggen för bästa hållbarhet.
Nedan ger vi prisexempel men offererar gärna er separat vid andra färger/antal/appliceringar.
Transfermärke - 1-färgstryck (storlek ca 10x10 cm)
(Minsta antal för transfer är 25 st. Man behöver inte använda alla om antalet plagg är mindre)
Specialpris: 26:- (Ord pris: 35:-)
Påvärmning/applicering av transfer per plagg: 15:-/st
Totalt per plagg: 41:-/st

TILLKOMMER:
På alla priser tillkommer moms och frakt.

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV ER TILL OSS PÅ PREVOX!
Ekhagsringen 17, 554 56 Jönköping | www.prevox.se | info@prevox.se | 036-30 49 40

