
Satsa på
friskare personal!



Aktivera din personal
De flesta arbetsgivare erbjuder idag någon form av 
friskvårdsbidrag till sina anställda. Trots detta är det 
bara 20-30% av de anställda som utnyttjar bidraget. 
Merparten av dessa hade motionerat även utan  
bidrag från arbetsgivaren. Det betyder alltså att de 
som främst är i behov av att ta hand om sin hälsa, inte 
tar del av friskvårdsbidraget.

Vårt mål är att hjälpa dig som arbetsgivare att få igång 
denna grupp. Med Friskvårdskuponger synliggör du  
bidraget; eftersom det fysiskt delas ut till de anställda. 
På så sätt ökar chansen att de provar på olika aktiviteter 
och hittar just sin form av friskvård. Det behöver inte 
gälla regelrätt träning, utan friskvårdskupongerna kan 
också användas för massage, kost- och träningsråd-
givning, rökavvänjning, stresshantering med mera.

Beställ friskvårdskuponger
031 - 57 26 00

friskvardskuponger.se

Hur används Friskvårdskupongerna?
Tack vare Friskvårdskupongernas unika kuponghäften med olika valörer 
ges större flexibilitet och möjligheter. De anställda får ett smidigt och 
enkelt betalsystem. Den grupp som vill prova olika aktiviteter löser in ku-
ponger vid varje träningstillfälle. De som istället vet vad de vill träna, kan 
lösa in hela häftet och köpa termins- eller årskort på en träningsanlägg-
ning. Genom att besöka friskvardskuponger.se hittar man enkelt passande 
aktiviteter och anläggningar.

Varianter av kuponghäften
Standardhäften, märker du själv med företags- och användarnamn.• 
Specialhäften, beställs med förtryckta uppgifter (endast svart tryck) • 
på häftesomslag och kuponger. Flera valmöjligheter med tryck av 
olika kombinationer av företagsnamn, personnamn, person- och  
anställningsnummer. Kontakta oss för mer information.

Företag

Namn

Företaget AB

Ola Andersson
Pers. nr: 720105-XXXX / Anst. nr: 12345
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Vår affärsmodell
Friskvårdskuponger agerar oberoende part mellan kund och leverantör och tar inga avgif-
ter av sina friskvårdsleverantörer. Friskvårdskuponger ...
•  Spar kostnader med minskad administration.
•  Synliggör friskvårdsbidraget och får igång fler anställda i friskvårdsaktiviteter
•  Skapar mervärden för arbetsgivare och anställda.

Vad innebär det för arbetsgivaren?
Friskvårdskupongers affärsmodell innebär att vi ger ett högre totalvärde för friskvårds- 
bidraget. Som arbetsgivare är det kostnadseffektivt att använda Friskvårdskuponger.  
Administrationen för friskvårdsbidraget minimeras och du får igång flera av de anställda i 
aktiviteter, vilket minskar sjukfrånvaron på lång sikt.

Arbetsgivare som redan har avtal och rabatter med någon friskvårdsanläggning behåller  
dessa, eftersom Friskvårdskuponger är en oberoende part. Genom oss får de anställda 
tillgång till ett brett utbud av aktiviteter. Därmed kan specifika intressen och aktiviteter  
tillgodoses. Dessutom arbetar Friskvårdskuponger AB aktivt med att bredda utbudet av 
fördelaktiga priser, rabatter och erbjudanden till de anställda från anslutna friskvårds- 
leveratörer. Det finns också möjlighet att koppla kontot så att det blir en del av företagets 
intranät.

Statistisk och uppföljning
Som avtalskund hos oss får du ett kundkonto på vår hemsida. Där du kan följa hur  
kupongerna används i realtid och även se de erbjudanden och rabatter som friskvårds-
leverantörerna ger till de anställda.

Fördelar för de anställda
•  Stora och små kupongvalörer betyder större valfrihet av aktiviteter.
•  Lika enkelt som lunchkuponger, tack vare att man kan betala exakt vad aktiviteten kostar.
•  Man ser hela tiden vad som finns kvar i häftet (kvar av friskvårdsbidraget).
•  Slipper lägga ut egna pengar och redovisa kvitton.

Mervärde för de anställda
Friskvårdskuponger AB skapar ett större utbud av avtal och rabatter med friskvårds- 
anläggningar och ökar därmed totalvärdet för de anställda. Som ett exempel så kostar 
kanske ett årskort på ett gym 4000 kr, rabattavtalet är på 20 % (-800 kr) och kupongernas 
värde 1000 kr. Det ger ett sammanlagt prisavdrag på 1800 kr för den anställda, som alltså 
betalar 2200 kronor för årskortet.
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• Du bestämmer själv häftesvärdet (friskvårds-
 bidragets storlek) och mixen på kupongvalörer. 
 Kupongerna har valörerna 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
 80, 90, 100, 200, 250, 300 och 500 kr.

• Friskvårdskupongerna är momsfria vid inköp och  
 köps till sitt nominella belopp d.v.s. att ett häfte för  
 1000 kr kostar 1000 kr i inköp.

• Olika valörer ger medarbetarna maximal flexibilitet.  
 Passar både den som tränar ibland och önskar 
 variation samt den som tränar mycket och ofta.

• Alla aktiviteter är fullt avdragsgilla för arbetsgivaren.

• Den anställde är fri från förmånsbeskattning.

• Minskad administration - ingen mer kvittohantering,  
 allt på en faktura.

• Kupongerna har hög säkerhet med unik ID (siffror  
 + streckkod för varje häfte). De är personliga och  
 kan inte överlåtas eller växlas mot pengar.

• Friskvårdskuponger AB har ett flertal betalnings-
 alternativ, Vi erbjuder även ett trygghetsavtal, som  
 bland annat försäkrar er emot förlorade kuponger.  
 Trygghetsavtalet innebär också att outnyttjade 
 kuponger återförs på kundkontot, vilket gör att  
 administrationen minskas ytterligare.  Kontakta oss  
 för utförlig information!

Snabba fakta om 
friskvårdskupongerna

Friskvårdskuponger AB
Box 32
425 02 Hisings Kärra
Telefon: 031-57 26 00
Fax: 031-57 26 05
E-post: kundservice@friskvardskuponger.se
Hemsida: www.friskvardskuponger.se


