PROGRAMY DEDYKOWANE PARTNEROM BENEFIT SYSTEMS
NOWOŚĆ! PROGRAM WSPARCIA PARTNERÓW
To program dedykowany Partnerom spółki Benefit Systems S.A., którzy prowadzą obiekty sportowe,
współpracują ze Spółką od minimum 12 miesięcy, mają pozytywną ocenę w ramach Programu Fair
Play oraz posiadają stabilną sytuację finansową. Partnerzy, którzy spełniają m.in. powyższe warunki,
będą mogli otrzymać wsparcie finansowe w postaci pożyczki na rozwój biznesu.
Program Wsparcia Partnerów to przede wszystkim pożyczki na otwarcie nowego obiektu lub
modernizację już istniejącej placówki. Ostateczna wysokość pożyczki będzie określana przez Spółkę
po analizie złożonych przez Partnera dokumentów, a warunki jej spłaty będą dostosowywane do
potrzeb i możliwości Partnera.
Więcej informacji na temat warunków Programu można uzyskać u dedykowanego Opiekuna w Dziale
Relacji Partnerskich Benefit Systems.
CYKL SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Z ICAN INSTITUTE
Benefit Systems wraz z ICAN Institute realizuje cykliczne szkolenia biznesowe dedykowane Partnerom
Spółki. Szkolenia mają na celu poszerzenie wiedzy biznesowej Partnerów Benefit Systems, niezbędnej
w ich codziennej pracy i zarządzaniu obiektami sportowymi.
PROGRAM MUZYCZNY (GO ON)
Serwis z muzyką dla obiektów sportowych, który zawiera dwa pakiety podzielone na cztery strefy
tematyczne. Pakiet FREE (z muzyką zwolnioną z opłat na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania)
zawiera muzykę Royality Free, czyli wolną od opłat, oraz utwory niezależnych artystów. Pakiet
POWER, z muzyką podlegającą opłatom na rzecz OZZ, zawiera popularne przeboje muzyczne. Partner
może skorzystać z dowolnie wybranego pakietu.
PROMOCJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Benefit Systems wspiera finansowo inicjatywy oddolne Partnerów, które mają na celu promocję
aktywnego stylu życia oraz dedykowane eventy w klubach.
AKADEMIA MULTISPORT
Dział Relacji Partnerskich Benefit Systems pracuje nad nowym cyklem szkoleń dedykowanych
Partnerom Spółki, które będą stanowić silne wsparcie w codziennym prowadzeniu działalności
w branży sportowej. Pierwsza edycja planowana jest jesienią 2017 roku.
Dodatkowe informacje na temat programów realizowanych przez Benefit Systems można uzyskać
u dedykowanych Opiekunów z Działu Relacji Partnerskich Benefit Systems.
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