


które doskonale sprawdzą się jako element premii dla 
pracowników lub upominek dla kontrahentów biznesowych. 
Taka forma wynagrodzenia stanowi doskonały i modny sposób 
na motywację pracowników czy klientów.

Otrzymują Państwo spersonalizowany, ekskluzywny 
i gotowy do podarunku prezent (każdy z Voucherów 
jest wydrukowany na wysokiej jakości papierze oraz 
zapakowany w kopertę. 

W przypadku Bonów o wartości powyżej 200zł - Vouchery 
dodatkowo pakowane są w ekskluzywne pudełko wraz  
z dodatkowym upominkiem firmowym). 

Oferta jest tym atrakcyjniejsza, że Nasz Instytut Spa posiada 
bardzo szeroką ofertę zabiegów kosmetycznych oraz SPA, 
dzięki czemu Voucher spełni oczekiwania zarówno kobiet  
i mężczyzn i stanowić będzie wyjątkowy prezent dla każdej 
grupy docelowej. 

Dzięki temu, że oferujemy jeszcze korzystniejsze warunki 
zakupu Voucherów - każdy z nich jest dla Państwa 
dodatkowo rabatowany - płacą Państwo niższą kwotę od tej 
na nim widniejącej - co oznacza znaczne oszczędności!

ZAPRASZAMY PAŃSTWA 
DO SKORZYSTANIA 
Z WYJĄTKOWEJ OFERTY 
VOUCHERÓW SPA,

KUP VOUCHER

http://jadoreinstytut.com/vouchery-firmowe/?utm_source=ofertapdf&utm_medium=przyciskstopka2&utm_campaign=CallCenter


Bony i vouchery SPA są idealnym narzędziem marketingowym 
dla wszelkiego rodzaju firm.

Idealnie sprawdzają się jako forma wynagrodzenia dla 
pracowników.

Są świetnym narzędziem marketingowym, ułatwiającym 
współpracę i zacieśniającym relację z partnerami 
biznesowymi.

Stanowią wyjątkową formę nagrody w konkursach lub mogą 
być dodatkową atrakcją eventów firmowych.

Forma przekazania vouchera jest wyjątkowo atrakcyjna. 
Vouchery zapakowane są w ekskluzywne koperty lub 
pudełka wraz z kartami VIP, ofertą zabiegów jak i drobnym 
upominkiem.

DLACZEGO  
VOUCHERY SPA?

KUP VOUCHER
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Voucher SPA to szczególna forma wynagrodzenia dla 
pracowników i wyjątkowa forma podziękowania za współpracę 
partnerom biznesowym.

PODARUJ DOSKONAŁY 
UPOMINEK FIRMOWY

KUP VOUCHER
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KUP VOUCHER

Vouchery Spa charakteryzuje wysoki prestiż i ekskluzywność,  
co w efekcie przekłada się również na budowanie pozytywnego 
wizerunku Państwa firmy.

Zabiegi SPA oznaczają relaks, odprężenie, większe zadowolenie 
pracownika lub kontrahenta. Silnie motywują, budują 
przyjemnie skojarzenia z firmą, która taki prezent podarowała 
- co w efekcie procentuje większym zaangażowaniem w pracy 
lub szybciej podpisanym kontraktem.

Udowodniono również, że taka forma wynagrodzenia jest 
silniej zapamiętywana niż inne formy prezentów firmowych. 
Są to usługi doceniane przez każdą grupę osób.

CO SPRAWIA, ŻE 
VOUCHERY SĄ LEPSZĄ 
FORMĄ PREZENTU NIŻ 
INNE RODZAJE BONÓW?
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Instytut J`adore to niezwykłe miejsce, stworzone z myślą  
o każdym, kto chce zaczerpnąć relaksu i poczuć się lepiej. Ciało, 
umysł i duch - wszystko w harmonii… Instytut Urody J`adore  
to wyjątkowe miejsce, położone w samym sercu Krakowa.

Szeroki zakres usług obejmuje zabiegi z zakresu:

Laseroterapii

Medycyny estetycznej

Kosmetologii

Odchudzania

Stylizacji fryzur

Kompleksowej pielęgnacji twarzy i ciała

Praca na najwyższej jakości kosmetykach  
i najnowocześniejszych na świecie urządzeniach pomoże 
osiągnąć wymarzone efekty w krótkim czasie.

Przychodząc do nas można zapomnieć o stresie i zgiełku , 
rozkoszować się aromatycznymi zabiegami na twarz i ciało  
i oddać się chwili zapomnienia…

WYMARZONE 
MIEJSCE DO RELAKSU - 
ODNOWY CIAŁA I DUCHA…
HOLISTYCZNE PODEJŚCIE ORAZ SIŁA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII.

KUP VOUCHER
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Doświadczeni specjaliści, 
lekarze, kosmetyczki, 
masażyści, makijażyści  
i fryzjerzy.

Przystępne ceny i duży 
wybór zabiegów 
szczególnie dla par.

Idealna lokalizacja - tylko 
kilka minut spacerem 
od Rynku Głównego.

Piękne, luksusowe 
wnętrza i profesjonalny 
sprzęt na powierzchni 
200m2.

DLACZEGO MY

KUP VOUCHER
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Proponujemy Państwu bony wartościowe na zabiegi już od 
50zł / voucher (zakup min. 4 bonów). 

Nasza oferta jest tym atrakcyjniejsza, że wiąże się  
z dodatkowymi zniżkami i rabatami. Wszystkie podane ceny  
to ceny brutto. Do każdego zamówienia wystawiana jest 
faktura vat (23%).

Kupując większą ilość Voucherów możliwość dodatkowych 
negocjacji cen.

Kupując Voucher o wartości 100zł 
a zapłacisz jedynie 95zł

Kupując Voucher o wartości 200zł  
płacisz jedynie 190zł

Kupując Voucher o wartości 300zł  
zapłacisz 280zł

Kupując Voucher o wartości 400zł  
płacisz jedynie 370zł

Kupując Voucher o wartości 500zł  
zapłacisz 460zł

PROPONOWANE PAKIETY 
WARTOŚCIOWE

KUP VOUCHER
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Zapraszamy do zakupu online 
na stronie jadoreinstytut.com

Więcej informacji pod numerami telefonów: 
12 26 14 443 lub 519 516 528

J’ADORE INSTYTUT 
ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków

KUP VOUCHER
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