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ZATRUDNIAMY 

WYSOKIEJ KLASY

SPECJALISTÓW
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W Medicover Sp. z o. o.  zatrudniamy 

blisko 5 500 pracowników  

(lekarze, pielęgniarki, pracownicy 

administracji)

Uważnie analizujemy strukturę 

naszej populacji:

72% - kobiety

28% - mężczyźni

40% - pokolenie X

40% - pokolenie Y

20% - Baby Boomers

Różne zawody, pokolenia, rozproszona 
struktura 

=
Zróżnicowana oferta benefitów



NASZA OFERTA

PRZYKŁADY BENEFITÓW 

 opieka medyczna dla 

pracowników i ich rodzin

 zniżki na dodatkowe usługi 

medyczne (np. w Szpitalu 

Medicover)

 bezpłatne szczepienia / zniżki 

na szczepienia profilaktyczne

 kampanie profilaktyczne

 seminaria promujące zdrowy 

styl życia

 plany dietetyczne i treningowe

 zniżki do salonów Beauty & SPA

DOBROSTAN FIZYCZNY

 treningi wzmacniające odporność 

psychiczną: zarządzanie stresem, 

asertywność, Mindfulness

 dodatkowe ubezpieczenie NNW

 elastyczny czas pracy

 możliwość wyboru formy 

zatrudnienia oraz wymiaru czasu 

pracy

 finansowanie opieki nad dziećmi 

lub osobami zależnymi 

(seniorami) w nagłych sytuacjach

DOBROSTAN PSYCHICZNY DOBROSTAN SPOŁECZNY

 wolontariat pracowniczy 

w ramach Fundacji Medicover

 dofinansowanie/zniżki wydatków 

na kulturę (kino, teatr)

 spotkania integracyjne

 możliwość udziału 

w projektach 

interdyscyplinarnych

 wspieranie inicjatyw 

zespołowych (sportowych, 

charytatywnych, kulturalnych)



CELE STRATEGII 

ŚWIADCZEŃ POZAPŁACOWYCH
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Nasza strategia świadczeń pozapłacowych jest ściśle 

powiązana ze strategią biznesową, misją oraz wartościami 

Medicover.

Cele strategii benefitowej:

 kształtowanie kultury zdrowego stylu życia wśród 
pracowników  

 zwiększenie produktywności poprzez obniżenie 
poziomu absencji i prezentyzmu

 utrzymanie pracowników w firmie i przyciąganie 
nowych, utalentowanych pracowników z zewnątrz 
organizacji



MEDICOVER 

BENEFITS

6

Platforma Kafeteryjna dla 
pracowników Medicover, w ramach 
której mają dostęp do:

• Kart sportowych

• Biletów do kina 

• Biletów do teatru i na wydarzenia 
kulturalne 

• Oferty rabatowej kilkuset popularnych 
polskich i zagranicznych marek

• Możliwość zakupu produktów, 
voucherów po niższych niż rynkowe 
cenach



PROGRAM MEDICOVER GO

Medicover GO to kompleksowy program w obszarze  

corporate wellness, który ma na celu promowanie

aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w organizacji.

NASZYM CELEM JEST ZAOPATRZENIE PRACOWNIKÓW W:

WIEDZĘ UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKCJE

KTÓRE POZWOLĄ IM DBAĆ O SWOJE CIAŁO, BY BYŁO SPRAWNE I ZDROWE



W 50%
ma wpływ

na nasze

zdrowie

54%
osób  

w Polsce

ma wskaźnik  

BMI>25

7,4%
Polaków  

posiada karnet

(wliczając karty  

sportowe oferowane  

przez pracodawców)

82,5%
Polaków nie 

spełnia norm

WHO w zakresie  

aktywności

w czasie wolnym

2 mln
miesięcznie  

zapytań

w wyszukiwarkach

STYL ŻYCIA

PROBLEM  

NADWAGI

KLUBY  

FITNESS

BRAK  

AKTYWNOŚCI

DIETY

I REDUKCJAWAGI

Dane:

Lalonde M. A New Perspective on the Health of Canadians;  A 

Working Document; Information Canada, Ottawa, 1974.  

GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2014, Warszawa,2016

Dane:

Ministerstwa Sportu i Turystyki, Poziom aktywności fizycznej Polaków , Warszawa, 2016  

Deloitte, Raport The European Health & Fitness Market, Warszawa, 2017

Google, Keyword planner report, 2017

DLACZEGO TYM SIĘ ZAJMUJEMY?



21%
niższa absencja  

chorobowa

50%
spadek  

dolegliwości  

bólowych pleców

20-25%
wyższa  

efektywność  

w pracy

16-27%
rzadziej przebywają  

na zwolnieniach  

lekarskich

AKTYWNI  

SPORTOWO

ĆWICZĄCY

2X W TYGODNIUZDROWO  

ODŻYWIAJĄCY SIĘ

AKTYWNI FIZYCZNIE  

I ZDROWO  

ODŻYWIAJĄCY SIĘ

Dane: Effect of sporting activity on absenteeism in a working population. British Journal Of Sports Medicine, 39(3), e15, 2005

Self-Rated Job Performance and Absenteeism According to Employee Engagement, Health Behaviors, and Physical Health,  J Occup Environ Med. 2013 , Jan;55

Tailored exercise program reduces symptoms of upper limb work-related musculoskeletal disorders in a group of metalworkers: A randomized controlled trial. Man. Ther. 2015;20:56–

62,  Marzena Malińska, Skuteczność programów interwencyjnych promujących aktywność fizyczną w miejscu pracy, Medycyna Pracy 2017;68(2):277–301

Analiza 38 badań  

pokazuje niezaprzeczalnie  

skuteczność programów  

promujących aktywność  

fizyczną wśród  

pracowników.

WPŁYW NA ORGANIZACJĘ



KAMPANIA WELLBEING

1Q 2017

• Analizy składu ciała i konsultacja  z Trenerem Zdrowia z Medicover GO

• Seminarium: „Jak zmienić i utrzymać nawyki żywieniowe”

• Sonda – jakie osiągnie efekty Ambasador kampanii po dwóch miesiącach?

• Success story – wywiad z pracownikiem, któremu udało się zmienić nawyki

Odważ się zmienić

• Dostęp do Programów dietetycznych od Medicover GO

• Webinaria: „Jak czytać etykiety” i „Jak się zdrowo odżywiać”

• Baza wiedzy – porady zdrowotne 

• Success story – wideo z Dyrektor ds. Medycznych

Jedz zdrowo!

• Dostęp do programów treningowych w Medicover GO

• Konkurs Kroków w aplikacji MediClub

• Seminarium „Biegaj z głową. Jak ruszać się stylowo, efektywnie i zdrowo”

• Success story – wideo z Dyrektorem Szpitala Medicover

Ruszaj się!



JAK TO WPROWADZALIŚMY?

Działania w ramach 

kampanii były zróżnicowane, 

tak aby trafić do wszystkich 

pracowników i 

współpracowników.

Kanały Elektroniczne

• Mailingi 

• Intranet firmowy

• Dedykowane 
newslettery

• Inspirujące filmy

Kadra 
zarządzająca

• Wykorzystanie 
wizerunku 
Ambasadora – członka 
zarządu w materiałach

Kanały 
tradycyjne

• Kampania plakatowa

• Spotkania na żywo ze 
specjalistami



DEDYKOWANY NEWSLETTER

http://mail.sofresh-email.pl/pp/9c2t5vb5i9/d73rrnaomd/
http://mail.sofresh-email.pl/pp/9c2t5vb5i9/d73rrnaomd/
http://mail.sofresh-email.pl/pp/yp7prvt1sg/438d3n2226/
http://mail.sofresh-email.pl/pp/yp7prvt1sg/438d3n2226/
http://mail.sofresh-email.pl/pp/isvm9d841n/asnf6c2wgs/
http://mail.sofresh-email.pl/pp/isvm9d841n/asnf6c2wgs/
http://your-newsletter.pl/p/u5efp5r2j3/b450a675vs/
http://your-newsletter.pl/p/u5efp5r2j3/b450a675vs/


NIESTANDARDOWA KAMPANIA



SUCCESS STORIES PRACOWNIKÓW

../../Kampanie/Zrealizowane/Zmien styl bycia/Dedykowana Medisfera - I/Zmień styl bycia na zdrowy styl życia MP4.mp4
../../Kampanie/Zrealizowane/Zmien styl bycia/Dedykowana Medisfera - I/Zmień styl bycia na zdrowy styl życia MP4.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=p59130kG3yU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p59130kG3yU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G4_dYulveCo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G4_dYulveCo&feature=youtu.be


WEBINARIA I 

MATERIAŁY INTERAKTYWNE

https://www.medicover.pl/dla-pacjentow/porady-zdrowotne/zasady-prawidlowego-zywienia/
https://www.medicover.pl/dla-pacjentow/porady-zdrowotne/zasady-prawidlowego-zywienia/
https://www.youtube.com/watch?v=5nM1019jl9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5nM1019jl9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oO46RyMWGZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oO46RyMWGZY&feature=youtu.be


SEMINARIA I KONSULTACJE 

W BIURZE



MEDICLUB – KONKURS KROKÓW
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Medicover GO jest platformą,

która umożliwi trwałe wprowadzanie 

zdrowych  nawyków do Twojego życia.

Poprzez codzienną aktywność fizyczną i kontrolę

tego, jak się odżywiasz, poprawisz swoje

zdrowie oraz zapobiegniesz rozwojowi wielu

niechcianych schorzeń i chorób.

APLIKACJA MEDICOVER GO



WYGLĄD

Pasek nawigacji daje dostęp do planu,  

listy zakupów oraz ustawień konta.

Kalkulator kalorii pomaga Ci śledzić

Twój postęp w spożywaniu zdrowych

posiłków.

Łatwy dostęp do planu dietetycznego  

i przepisów.

Plan treningowy w formie filmów

instruktażowych z komentarzem.

APLIKACJI



170 planów treningowych

700 filmów z ćwiczeniami

Filmy instruktarzowe i treningi  

w czasie rzeczywistym

Plany dla osób na każdym  

poziomie zaawansowania  

do wykonywania w domu  

i na siłowni

Możliwość:

- wymiany treningu na zajęcia

- dodania nieplanowanego  

ćwiczenia

- przesunięcia treningu  

na inny dzień

TRENING



4400 produktów  

spożywczych

Ponad 400 przepisów  

na zdrowe posiłki

170 planów dietetycznych  

Możliwość:

- dodania nieplanowanego

posiłku

- wymiany posiłku

Licznik kalorii pokazujący  nasze 

dzienne zapotrzebowanie

Plany uwzględniają różne  

preferencje żywieniowe  

oraz przeciwskazania

DIETA



EFEKTY?

• wzięło udział w indywidualnych konsultacjach z Trenerem 
Zdrowia Medicover GO20% pracowników

• do konkursu kroków aktywnie maszerowało i zwiększyło 
swoją aktywność fizyczną23% zaproszonych

• konsultacji z Trenerem Zdrowia rozpoczęło korzystanie z 
programu Medicover GO55% uczestników

• dedykowanego newslettera - wynik ten jest trzykrotnie 
wyższy niż w przypadku standardowego newslettera59% open rate

• obejrzało wywiady z naszymi kolegami, którzy zmienili 
swoje nawyki na zdrowe 65% pracowników

• wynik badania oceniający satysfakcję pracowników z 
udziału w seminariach100% NPS


