
SAU DESPRE IMPORTANȚA CALITĂȚII VIEȚII LA BIROU



CORPORATIST ATLETIC

SAU SUPER-EROU?
Fiecare dintre noi caută zilnic să se simtă mai bine –

emoțional și fizic, ca să facem de zece ori mai multe ca ieri.

Ne dorim să nu ducem în spate povara unei sănătăți 

precare, a unor boli cronice sau a durerilor fizice.

Ne dorim să avem energia să facem ce iubim și către ce 

aspirăm, să ne clădim noi relații solide, să ne stresăm mai 

puțin din cauza banilor, să ne ajutăm familiile, să fim fericiți.

Pentru toate acestea ne străduim și nu doar astăzi, ci în 

fiecare zi a carierei noastre până la pensionare.

WELLNESS INSPIRAT DE VIAȚA ZILNICĂ



Ne petrecem mai mult de 1.200 ore/lună la birou.

Căutăm în permanență justificări să adoptăm programe de 

wellness pentru a ne simți motivați. 

Și totuși dăm greș!

Pentru că programele de wellness clasice se bazează pe cifre de 

cost și performanță și nu pe oameni.

Este timpul să adoptăm o manieră holistică de wellness la birou

prin focus pe factorii socio-fizio-emoționali ai angajaților.

MĂSOARĂ CALITATEA

VIEȚII SĂNĂTOASE

WELLNESS TRANSFORMAȚIONAL



SPUNE-LE STOP!

PROGRAMELE MINUNE 1-2-3

Wellness-ul nu este o măsură de o zi. 

Adevărata valoare wellness se bazează pe micile schimbări 

zilnice și pe o abordare 360º.

Pașii mici individuali sunt un bun început, dar nu sunt suficienți.

Motivația și perseverența sunt cheia performanței.

Și atunci ce să alegem?



WELLNESS TRANSFORMAT ÎN COMPORTAMENT

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ BAZATĂ PE SĂNĂTATEA FIZIO-EMOȚIONALĂ A ANGAJAȚILOR ESTE VIITORUL

ACTIVE LIFE ROMÂNIA

Programele noastre sunt clare și simple, cu elemente inspirate din viața 

reală, care pun echipele în focus și încurajează obiceiuri de wellness 

sustenabile, ușor de evaluat, adaptat și repetat.

“CREDEM ÎN PUTEREA ECHIPEI CARE MOTIVEAZĂ, 
ENERGIZEAZĂ ȘI INSPIRĂ SCHIMBARE ÎN STILUL DE VIAȚĂ”



DE 11 ANI TRANSFORMĂM OAMENI

Active Life România este o companie de sănătate posturală & wellness 

organizațional cu o experiență de peste 11 ani în România. Toate

programele și terapiile wellness ale Active Life România se desfășoară la 

sediul clienților sau la evenimente corporate în București, Brașov, Bacău, 

Iași, Cluj, Timișoara, Sibiu, Constanța, Ploiești, Craiova și Oradea.

ASCULTĂM

Startul în colaborarea cu noi 

este buna înțelegere a 

nevoilor companiei.

EXAMINĂM

Combinăm ceea ce ne solicită 

angajatorul cu evaluarea 

necesităților angajaților.

PROPUNEM SOLUȚII

Inițiem programe care să 

funcționeze, să nu plictisească și 

să fie dorite pe termen lung.

AJUSTĂM PROGRAMELE

Evaluăm, ajustăm și re-inițiem 

programele customizate prin 

feedback constant.

Active Life România oferă, prin echipa de profesioniști și specialiști

kinetoterapeuți, servicii de masaj pe scaun la birou sau la evenimente

corporate (on-site chair massage) și stretching, ședințe de 

kinetoterapie și fizioterapie mobilă, evaluare posturală personalizată, 

consultanță în ergonomie, cursuri educaționale și workshop-uri de 

ergonomie și postură, spate sănătos, automasaj și wellness la birou.



CUI NE ADRESĂM

PROGRAME ADAPTATE & FUNCȚIONALE

INTELECTUAL

FIZIC

SOCIAL
SPIRITUAL

EMOȚIONALExperții noștri în wellness holistic țin seamă de genul 

angajatului (M/F), de modul în care stilul de viață, 

atitudinea și trăsăturile personale îi impactează viața de 

zi cu zi dar și de obiectivul în sănătate pe care dorește 

să îl atingă și să îl mențină pe termen îndelungat.

Programele noastre sunt versatile și aplicabile, de la 

stilul de viață sedentar până la cel atletic.

Beneficiile majore asupra stării de sănătate totale le-am 

obținut pe parcursul celor 10 ani de activitate în 

companii din sfera IT & Telecom, Bănci, Consultanță, 

Energie și FMCG.



UNITATE PROTEJATĂ AUTORIZATĂ

ACTIVE LIFE ROMÂNIA

Achiziționând servicii Active Life România, veți oferi persoanelor cu handicap angajate în cadrul unității noastre protejate autorizate oportunități de:

Integrare pe piața muncii

Integrare în comunitate

Consiliere, susținere în procesul de identificare, accesare şi menținere a locului de muncă

Astfel nu mai este necesar să angajați direct dvs. persoane cu handicap sau să plătiți lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază 

minim brut înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu ați angajat persoane cu handicap.

REPREZENTAȚI O PERSOANĂ JURIDICĂ, PUBLICĂ SAU PRIVATĂ CU MAI MULT DE 50 DE SALARIAȚI?



PROGRAME COMPLETE DE WELLNESS LA BIROU

ACTIVE LIFE ROMÂNIA

TERAPIE ACTIVĂ PE SCAUN EVALUARE POSTURALĂ PERSONALIZATĂ

POP-UP GYM TERAPIE CORECTIVĂ AFTER-WORK



PROGRAME COMPLETE DE WELLNESS LA BIROU

ACTIVE LIFE ROMÂNIA

GIMNASTICĂ MEDICALĂ COMPLEXĂ EXPERTIZĂ ERGONOMICĂ AVANSATĂ

TEAM-BUILDING & EVENIMENTE CORPORATE PREGĂTIRE COMPETIȚIONALĂ SPORTIVĂ



PROGRAME COMPLETE DE WELLNESS LA BIROU

ACTIVE LIFE ROMÂNIA

FIZIOTERAPIE KINESIO TAPING

PROFILAXIE POSTURALĂ PENTRU COPIII ANGAJAȚILOR WORKSHOP ERGONOMIE APLICATĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE POSTURALĂ



DE 10 ANI PARTENERI SOCIALI CU SĂNĂTATEA

PROGRAME EXTENSIVE DE WELLNESS ȘI EDUCAȚIE

Educaţie anatomică şi ergonomică pentru cei mici

Kinetoterapie profilactică

Gimnastică posturală și masaj corectiv

PREVENȚIE ȘI CORECȚIE POSTURALĂ COPII

Servicii private wellness tailor-made all-inclusive 

pentru stilul de viață agitat al top managerilor

WELLNESS PERSONAL CEO

Workshop ergonomie și postură

Cursuri team wellness & peak energy

Workshop mindfullness & life coaching

EDUCAȚIE ȘI MOTIVAȚIE



ÎNTREABĂ-NE DESPRE BENEFICIILE COMPLETE

ACTIVE LIFE ROMÂNIA

DURATĂ COST PARTICIPANȚI

PENTRU REZULTATE 
VIZIBILE VOM STABILI 

ÎMPREUNĂ FRECVENȚA 
DE IMPLEMENTARE ÎN 

COMPANIE

PENTRU OPTIMIZAREA 
COSTURILOR VOM 

COMBINA TIPURI DE 
PROGRAME 

CUSTOMIZATE

PENTRU DINAMICA ÎN 
SĂNĂTATE A COMPANIEI 

VA FI UTIL SĂ CREĂM 
GRUPURI DE EXPERIENȚĂ 
PENTRU WORKSHOP-URI

Tel: 0721 124 738



COMPANII CARE AU OPTAT PENTRU SĂNĂTATE

TESTIMONIALE

ALIN TAPALAGĂ

“Angajații companiei noastre

care au beneficiat de masajul

de corectare a posturii au 

confirmat efectele pozitive

imediate ale acestuia și și-au 

exprimat profunda mulțumire

față de această firmă. 

Recomandăm călduros

serviciile oferite de firma 

Active Life”.

ANCA CATARAMBOL

“Am rămas plăcut impresionată nu doar de 

pasiunea pe care Active Life o pune în cele 20 de 

minute de masaj pentru fiecare coleg de-al meu, 

cât mai ales de modul în care se implica. 

Masajului i s-au adăugat ședințe de gimnastică

dimineața, sfaturi practice referitoare la poziția

corectă pe scaun și nu numai. 

Îi recomand cu caldură pentru tehnica lor de 

masaj la birou, tuturor celor cărora le pasă de 

sănătatea lor și a angajaților lor”.

ANDREEA MARIA PĂTRAȘCU

“Active Life a devenit furnizor pentru Orange 

România începând cu anul 2013 și foarte repede

s-a dovedit a fi un partener de încredere.

Toată echipa are o orientare puternică a 

serviciilor către client – ei s-au adaptat foarte

repede, atât la nevoile organizației cât și ale 

clienților, date fiind feedback-urile lor privind

starea de sănătate îmbunătățită.

Dată fiind experiența noastră cu Active Life, 

suntem bucuroși să îi recomandăm cu căldură, ca 

fiind cel mai bun furnizor de ergonomie”.



COMPANII CARE AU OPTAT PENTRU SĂNĂTATE

TESTIMONIALE

NINA BRATFALEAN

“Avem plăcerea să 

recomandăm serviciile de 

masaj pe scaun la birou oferite 

de Active Life România ca 

ireproșabile, profesioniste, 

punctuale și foarte apreciate 

de întreaga echipă”.

GABRIEL MĂȚĂUAN

“Am ales să colaborăm cu Active Life România ca 

furnizor de servicii de relaxare datorită calității 

deosebite a serviciilor prestate.

Prin profesionalismul echipei sale, Active Life 

România a oferit angajaților noștri masaj pe scaun 

la birou și stretching, evaluări posturale 

personalizate, expertiză ergonomică și 

workshopuri wellness.

Recomand Active Life România ca fiind un 

colaborator profesionist și de încredere. Apreciez 

serviciile și flexibilitatea oferite ca diferențiator 

într-un mod favorabil față de competitorii săi”.

BRÂNDUȘA POPA

“În urma colaborării cu Active Life România, 

recomandăm cu căldură serviciile acestei 

companii, ele fiind foarte apreciate de angajații 

noștri.

Echipa Active Life România ne-a ajutat să aflăm 

care este poziția corectă la birou și ce exerciții 

trebuie să facem pentru a scăpa de durerile de 

spate și de gât asociate statului îndelungat pe 

scaun. 

Experții Active Life România au dat dovadă de 

profesionalism și de un comportament dedicat 

100% stării de bine”.



DESCOPERĂ
Active Life România îți va schimba percepția asupra sănătății prin wellness holistic. 

Intră în contact cu noi!

Suntem în București și în marile 

orașe din România
Tel: 0721 124 738

Facebook: activeliferomania

Website: www.activelife.ro

Email: alexandra.ilina@activelife.ro

https://www.facebook.com/activeliferomania/
http://www.activelife.ro/
mailto:alexandra.ilina@activelife.ro

