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PROGRAMY WSPARCIA SKIEROWANE DO PARTNERÓW BENEFIT SYSTEMS 

AKADEMIA MULTISPORT 

Akademia MultiSport to autorski program warsztatowo-szkoleniowy przeznaczony dla pracowników 

obiektów sportowo-rekreacyjnych. Harmonogram wykładów i warsztatów został opracowany na 

podstawie rozmów z konsultantami branżowymi oraz Partnerami Benefit Systems. 

Akademia MultiSport składa się z 5 dwudniowych modułów tematycznych, obejmujących m.in.: takie 

zagadnienia jak budowanie i zarządzanie zespołem w branży fitness & wellness, skuteczna sprzedaż 

produktów i usług, marketing, obsługa klienta oraz aspekty prawne, controlling i zarządzanie 

operacyjne. 

 Szkolenia skierowane są dla Partnerów, którzy: 

- współpracują z nami min. 12 miesięcy  

- otrzymali pozytywną weryfikację w ramach Programu Fair Play 

 

 

CYKL SZKOLEŃ BIZNESOWYCH WSPÓŁORGANIZOWANYCH WRAZ Z ICAN INSTITUTE 

BUSINESS MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM  

Cykl szkoleń stworzony specjalnie dla Partnerów Programu MultiSport we współpracy z ICAN 

Institute. Skierowany jest do osób zarządzających obiektami sportowymi. Szkolenie obejmuje 5 

dwudniowych zjazdów z podziałem na 5 bloków tematycznych:  

• Rola Lidera, Marketing Relacyjny i Cyfrowy,  

• Zarządzanie Przychodami i Kosztami,  

• Sprzedaż i Obsługa Klienta,  

• Strategia i Budowanie Wartości Firmy. 

 

Program skierowany jest dla Partnerów, którzy: 

- współpracują z nami min. 12 miesięcy  

- otrzymali pozytywną weryfikację w ramach Programu Fair Play 

 

 

BUSINESS MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM EXCELLENCE  

Program skierowany do właścicieli i menadżerów obiektów sportowo-rekreacyjnych,  

w których honorowane są karty MultiSport.  

 

Jest kontynuacją popularnego wśród naszych Partnerów: Business Management Executive 

Program i składa się z 3 modułów tematycznych realizowanych w formie dwudniowych zjazdów:  

• Finanse w procesie sprzedaży,  

• Sprzedaż konsultacyjna a social selling,  
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• Inteligencja emocjonalna w przywództwie.  

 

Program skierowany jest dla Partnerów, którzy: 

- ukończyli pierwszą część szkoleń Business Management Executive Program oraz zdali egzamin  

- otrzymali pozytywną weryfikację w ramach Programu Fair Play. 

 

 

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY – „Po pierwsze: BEZPIECZNIE!” 

Szkolenie z Pierwszej Pomocy to 5- godzinny warsztat, którego zakres merytoryczny dostosowany 

jest do specyfiki obiektów partnerskich Benefit Systems. Szkolenie prowadzi profesjonalny zespół 

ratowników medycznych, który w swoich kursach stawia przede wszystkim na praktykę. 

Każdy obiekt, którego pracownik odbędzie szkolenie otrzyma profesjonalną apteczkę ratowniczą. 

Powinna ona stanowić wyposażenie każdego obiektu sportowo-rekreacyjnego.  

Szkolenie skierowane jest dla Partnerów, którzy: 

- współpracują z nami min. 12 miesięcy  

- otrzymali pozytywną weryfikację w ramach Programu Fair Play 

 

 

PROGRAM POŻYCZKOWY 

Wsparcie w formie pożyczki to szansa dla naszych Partnerów, którym marzy się otwarcie nowych 

obiektów albo odnowienie istniejących. Chcemy, by program pożyczkowy był dla Partnerów 

Programu MultiSport narzędziem do szybkiego rozwoju i wzrostu działalności. Stworzyliśmy go, aby 

pomagać  Partnerom w otwieraniu nowych obiektów i wzmacniać branżę fitness poprzez 

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. 

Program Pożyczkowy skierowany jest dla Partnerów, którzy: 

- współpracują z nami min. 12 miesięcy  

- otrzymali pozytywną weryfikację w ramach Programu Fair Play 

oraz mają stabilną sytuację finansową i terminowo regulują swoje zobowiązania wobec swoich 

kontrahentów. 

 

 

SERWIS MUZYCZNY „GO ON BIZNES”  

GO ON Biznes to serwis z dwoma pakietami muzyki do wyboru: 

• pakiet FREE – zawierający muzykę zwolnioną z opłat na rzecz ZAiKS i innych OZZ (Organizacji 

Zbiorowego Zarządzania)  
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• pakiet POWER – zawierający muzykę komercyjną, największe światowe hity, która wymaga 

opłat na rzecz ZAiKS oraz innych OZZ. 

Platforma muzyczna GO ON Biznes gwarantuje muzykę bez przerw na reklamy oraz nową playlistę 

na każdy dzień. 

Obsługa aplikacji jest prosta i intuicyjna, wystarczy podłączyć komputer, tablet lub telefon do 

nagłośnienia i uruchomić serwis. 

Serwis muzyczny GO ON Biznes skierowany jest do wszystkich Partnerów Benefit Systems – od 

pierwszego dnia obowiązywania umowy współpracy. 

 

 


