STREFA PARTNERA to platforma stworzona dla Partnerów Benefit Systems,
w której znajdują się:
 komunikaty dotyczące istotnych dla Partnera, bieżących działań,
podejmowanych przez Benefit Systems,
 formularze zapisów na oferowane przez Benefit Systems Narzędzia
Wsparcia, takie jak np. dostęp do serwisu muzycznego GO ON Biznes,
 moduł rozliczeniowy, który pozwala dokonywać sprawnych rozliczeń,
Partner może wystawić dokument rozliczeniowy bądź zaakceptować
propozycję faktury, przygotowaną przez nas. Jest przejrzysty i prosty
w obsłudze,
 narzędzie do rejestracji kodów jednorazowych, otrzymanych od
Użytkowników kart MultiSport na zajęcia online,
 licznik zarejestrowanych wizyt Użytkowników kart MultiSport
w ujęciu dziennym i miesięcznym z podziałem na zajęcia stacjonarne
i online.

NARZĘDZIA WSPARCIA SKIEROWANE DO PARTNERÓW BENEFIT
SYSTEMS

SERWIS MUZYCZNY GO ON BIZNES
Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie obiektu-rekreacyjnego bez muzyki.
Dla wielu osób jest ona istotnym elementem treningu. Odpowiednio dobrane
dźwięki sprawdzą się nie tylko w przestrzeniach do ćwiczeń, ale również
w recepcjach czy szatniach.
W ramach Programów Wsparcia dla Partnerów Benefit Systems
umożliwiamy bezpłatny dostęp do serwisu muzycznego GO ON Biznes,
przygotowanego z myślą o obiektach sportowo-rekreacyjnych. Znajduje się
w nim bogata baza wysokiej jakości utworów z całego świata, ułożonych
w kilkadziesiąt unikatowych playlist, które można bez problemu dobrać do
charakteru danego pomieszczenia. Z serwisu GO ON Biznes można
skorzystać zarówno z komputera, jak i z telefonu lub tabletu, po wcześniejszym
ściągnięciu aplikacji mobilnej ze strony Google Play.

Serwis GO ON Biznes zawiera dwa rodzaje pakietów do wyboru: Power
i Free. Każdy z naszych Partnerów może samodzielnie zdecydować, z którego
z nich chce skorzystać.
Pakiet GO ON Power gwarantuje:
• muzykę komercyjną wykonywaną przez popularnych artystów
• zróżnicowane gatunki i rodzaje muzyki
Pakiet GO ON Free gwarantuje:
• muzykę royalty free wykonywaną przez niezależnych artystów oraz
nietuzinkowych twórców
• różne gatunki muzyki z całego świata
Wybór muzyki z Pakietu POWER związany jest z dodatkowymi opłatami na
rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania, natomiast Pakiet FREE jest
całkowicie wolny od jakichkolwiek opłat.
Serwis Muzyczny GO ON Biznes skierowany jest do wszystkich
Partnerów Benefit Systems – od pierwszego dnia obowiązywania umowy
współpracy.

ZAMKNIĘTE ZAJĘCIA ONLINE

Benefit Systems oferuje Partnerom możliwość współpracy w zakresie
udziału Użytkowników kart MultiSport w organizowanych przez nich
zamkniętych zajęciach online.
Za zamknięte zajęcia online Benefit Systems uznaje odpłatny trening online
prowadzony przez instruktora obiektu partnerskiego w czasie rzeczywistym
i udostępniony Klientom za pośrednictwem zewnętrznych systemów służących
do transmisji.
Udział Użytkownika karty MultiSport w zamkniętych zajęciach online będzie
możliwy po wygenerowaniu jednorazowego kodu za pośrednictwem strony
www.kartamultisport.pl/wspieraj-kluby/, a następnie zarejestrowaniu go przez
Partnera.

Aby dołączyć do grupy Partnerów honorujących karty MultiSport na
prowadzonych przez siebie zamkniętych zajęciach online, wystarczy wypełnić
formularz zgłoszeniowy dostępny w Strefie Partnera w zakładce „Narzędzia
Wsparcia”, a następnie „Zamknięte Zajęcia Online”. Po jego otrzymaniu Benefit
Systems skontaktuje się w celu omówienia warunków współpracy.

PLATFORMA TRENINGOWA YES2MOVE

Platforma Yes2Move powstała z myślą o klientach obiektów inwestycyjnych
Benefit Systems oraz uczestnikach Programu MultiSport. Umożliwia ona
dostęp do bogatej bazy treningów, prowadzonych przez profesjonalnych
trenerów i instruktorów, w tym do programów treningowych Les Mills oraz zajęć
prowadzonych na żywo.
W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce oraz brakiem lub
ograniczeniem możliwości prowadzenia treningów stacjonarnych
w obiektach partnerskich Platforma Yes2Move została udostępniona
Partnerom Benefit Systems jako jedno z narzędzi wsparcia.
Poprzez umożliwienie Partnerom zakupu kodów dostępu do platformy, które
mogą przekazywać swoim klientom, chcemy dać Partnerom możliwość
generowania dodatkowego przychodu i jednocześnie utrzymywania
relacji ze swoimi klubowiczami.
Udostępniając kody do platformy Yes2Move Partner może również zaoferować
klientom dodatkowe usługi, jak np. konsultacje ze swoimi trenerami lub
dietetykami, które razem z kodami będą stanowić atrakcyjny pakiet usług,
których sprzedaż może stanowić dodatkowy przychód dla obiektu Partnera.
Aby zgłosić chęć zakupów kodów do platformy Yes2Move, należy wypełnić
i wysłać do nas formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w Strefie Partnera
w zakładce „Narzędzia Wsparcia”, a następnie „Platforma Yes2Move”. Po jego
otrzymaniu Benefit Systems skontaktuje się w celu omówienia warunków
współpracy.

