
STREFA PARTNERA TO PLATFORMA ONLINE STWORZONA
DLA PARTNERÓW BENEFIT SYSTEMS, W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ:

 

S T R E F A  P A R T N E R A

Instrukcje i materiały graficzne do pobrania

które możesz wydrukować i przekazać pracownikom
recepcji. Znajdziesz tu też materiały do wykorzystania

w swoich mediach społecznościowych lub na stronie www. 

Moduł rozliczeniowy
dzięki któremu możesz wygenerować 
dokument rozliczeniowy lub załączyć

i wysłać gotowy dokument rozliczeniowy, 
wygenerowany w innym systemie. 

Narzędzie do rejestracji
kodów jednorazowych
otrzymanych od Użytkowników
kart MultiSport na zajęcia online.

Formularze zapisów 
na oferowane przez Benefit Systems 

 takie jak np. dostęp 
do serwisu muzycznego GO ON Biznes.

Komunikaty
dotyczące istotnych dla Ciebie, 

bieżących działań, podejmowanych 
przez Benefit Systems.

Licznik zarejestrowanych wizyt
Użytkowników kart MultiSport 
w ujęciu dziennym i miesięcznym
z podziałem na zajęcia stacjonarne
oraz online.

Dane kontaktowe
do swojego Opiekuna Biznesowego
oraz Opiekuna Rozliczeniowego.



Partnerzy Benefit Systems 
otrzymują bezpłatny dostęp

do serwisu muzycznego
GO ON Biznes, przygotowanego 

z myślą o obiektach 
sportowo-rekreacyjnych. 

Serwis muzyczny GO ON Biznes 
skierowany jest do 

wszystkich Partnerów Benefit 
Systems– od pierwszego 

dnia obowiązywania umowy 
współpracy.

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.
 

Serwis oferuje dostęp
do bogatej bazy utworów

z całego świata, ułożonych
w kilkadziesiąt unikatowych 

playlist, które można bez 
problemu dobrać do charakteru 

danego pomieszczenia.

NARZĘDZIA WSPARCIA 
SKIEROWANE DO PARTNERÓW BENEFIT SYSTEMS: 

SERWIS MUZYCZNY GO ON BIZNES



Możliwość współpracy 
w zakresie udziału 

Użytkowników kart MultiSport 
w organizowanych przez 

Partnerów zajęciach online.

Sprawna i wygodna 
rejestracja Użytkowników 
kart MultiSport na zajęcia 

online przy pomocy 
Strefy Partnera.

Dostęp do licznika 
zarejestrowanych kodów 

jednorazowych, znajdującego 
się w Strefie Partnera, 

który wskazuje na liczbę 
Użytkowników kart MultiSport 
korzystających z zajęć online 

w ujęciu dziennym
i miesięcznym. 

Wygodny i prosty sposób 
rozliczania zarejestrowanych 

wizyt Użytkowników kart 
MultiSport w Strefie Partnera.

NARZĘDZIA WSPARCIA 
SKIEROWANE DO PARTNERÓW BENEFIT SYSTEMS: 

ZAMKNIĘTE ZAJĘCIA ONLINE


