Tjänst: Massage på jobbet
FAKTA
Behandlingarna
Behandlingarna är oftast klassisk massage
30 minuter på massagebänk, ibland
förekommer sittande massage 15-20
minuter. Företaget kan beställa halv
eller heldagsbehandlingar där timpriset
är detsamma oavsett behandlingslängd.
Betalning sker oftast genom
friskvårdsbidrag eller genom löneavdrag.
En av våra specialiteter är att vi anpassar
vår leverans efter ert företags behov
och struktur.
Mer information om massage på jobbet?

Massage på jobbet
Inom Previas tilläggstjänster kan vi erbjuda massage på jobbet.
Team Lars Massage AB (TLM) är vår rikstäckande leverantör av
massage i Sverige. Med erfarenhet av 55 000 behandlingar per år
och ett nätverk med 500 massörer kan TLM leverera massage
till våra företagskunder.
Gäller som avdragsgill friskvård om alla inom företaget kan nyttja denna tjänst.
Vi erbjuder “prova på behandling” eller provmånad innan avtalsskrivning.
I leveransen ingår webbokning, webbutvärdering, transport samt utrustning för uppdraget.
Avtal kan skrivas genom avrop av Previas VHS-avtal, din Previakontakt eller TLM direkt.
För offert kontakta närmaste Previaenhet eller kontaktaTLM.
Minsta beställning är 4 timmar per besök.
Med Previa-TLM får ni en leverantör inom friskvårdsmassage som kan samordna friskvård
med företagshälsovård.
Tillsammans bygger vi skyddsnät och fångar upp signaler om ohälsa som sedan tas om
hand om Previas expertis t.ex. läkare, psykologer, sjukgymnaster och rådgivare.
Vi har arbetat fram gemensamma rutiner för rapportering, utvärdering och fakturering för
att ni skall få en värdefull översikt över leverans samt kvalitet.

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsovård. Genom att vara en strategisk hälsopartner
med ett komplett utbud av tjänster inom hälsa, ledarskap, arbetsmiljö och rehabilitering hjälper vi företag och organisationer att öka sin attraktionskraft, effektivitet och konkurrenskraft. För detta har vi fler
än 1000 specialister på 70 orter över hela landet.

Kontakta din Previakontakt eller din
närmaste Previaenhet.
vxl 08-6274300
www. previa.se
Kontakta Team Lars Massage direkt
för mer information: vxl 018-129101
info@larsmassage.se
www.larsmassage.se

