“Oamenii au nevoie de
experienţe memorabile
pentru ca viaţa lor s devin
mai interesant .“
Ralph Waldo Emerson

SmartExperience.ro
Usual is boring. Be different

Despre noi
Dacă ai nevoie de un cadou pentru un prieten drag, dacă
ești în căutarea unei experiențe memorabile pentru tine
și/sau grupul tău de prieteni, dacă vrei să îți răsplătești
angajații în moduri inedite sau cauți o activitate de echipă
ieșită din comun...

SmartExperience este locul în care poți descoperi peste
500 de experiențe memorabile potrivite pentru orice
ocazie și orice persoană!

www.SmartExperience.ro

Categorii de experiențe
ZBOR

RELAXARE

HOBBY

Avion

Beauty Rituals

Creativitate

Avion ultraușor

NAUTIC

City Breaks
Degustări

AVENTUR

Descoperă orașul

Canoeing

Masaj la birou

Airsoft

Golf

Canyoning

SPA

Cursuri autoapărare

Muzică

Balon
Elicopter
Motodeltaplan
Parapantă

Motoparapantă
Parașută

Croaziere

Distracție la munte

Cursuri navigație

Echitație

Kitesurfing

Escaladă

Rafting

Escape the Room

Sailing

Laser Tag

Scuba Diving

Off-Road

Stand Up Paddle

Paintball

Windsurf

Provocări la înălțime

Fotografie

VOUCHERE
VALORICE

Tir Sportiv
www.SmartExperience.ro

Cum funcționeaz
platforma
Fie că vrei să achiziționezi experiențe memorabile pentru tine, fie că îți
dorești să le faci cadou, îți punem la dispoziție peste 500 de variante de
pachete, în orice colț al României.
Tot ce trebuie să faci este să alegi orașul și categoria din care ai vrea să
facă parte experiența și să adaugi pachetul în coș.
Urmează completarea unor câmpuri pentru personalizarea voucherului și
emiterea facturii.
În numai câteva minute, vei primi pe mail un voucher personalizat și o
broșură cu informații utile despre pachetul ales.
Dacă ai ales să primești voucher-ul tipărit, un curier ți-l va livra în
48-72 de ore.
Beneficiarul voucher-ului are apoi la dispoziție șase luni (aceasta este
valabilitatea standard a voucherelor) pentru a se bucura de experiență.
Pentru a programa activitatea, tot ce trebuie să faci este să contactezi
departamentul de client service al platformei și să faci rezervarea.

www.SmartExperience.ro

SmartExperience.ro
aduce în compania ta
soluții inedite pentru:
Motivarea angajaților
Recompense acordate la îndeplinirea obiectivelor
Premii inedite în cadrul evenimentelor sau petrecerilor corporate
Exprimarea aprecierii față de clienții și partenerii fideli
Campanii de marketing
Cadouri inedite pentru colegi

www.SmartExperience.ro

Proiecte marca
SmartExperience

Active Days
Modalit ți inedite de
petrecere a timpului liber,
al turi de prieteni și colegi.
Rapel
Plimbări cu balonul
Sailing
Off-road
Tir cu arma
Plimbări de agrement cu avionul
Drumeții

www.SmartExperience.ro

Evenimente sportive
în compania ta
SmartExperience este partener la
peste 100 de evenimente sportive
organizate anual în România.
Solicită calendarul următoarelor luni la
info@smartexperience.ro și află mai multe
detalii despre cum poți achiziționa pachetele
de participare corporate.

www.SmartExperience.ro

Divizia de
Programe Wellbeing
SmartExperience pune la dispoziția angajatorilor o gamă
variată de programe wellbeing pentru angajați, reunite sub
conceptul work-life balance.
Este vorba despre ateliere tematice și diverse activități
reCreative organizate la sediul companiilor, care aduc
beneficii la nivel de angajat și echipă.

Beneficii demonstrate:
Motivare non-financiară
Creșterea angajamentului (engagement-ului)
Dezvoltarea muncii în echipă
Îmbunătățirea stării de spirit a angajaților
Dezvoltarea creativității
Descoperirea unor noi pasiuni și hobby-uri

www.Corporate-Wellbeing.ro

Categorii de ateliere pentru companii
BEING

LIFESTYLE

Actorie și
improvizație

Make-up

Terapie prin râs

Stil și imagine
personală

Dicție

Cooking

Parenting

Petreceri tematice
pentru angajați

Mindfulness
Somnul și
sănătatea

HOBBY
Pictură

Petreceri tematice
pentru copii

Fotografie

Halloween la birou

Atelier de
ciocolată

UP
Nutriție
Smoothie Contest
Cosmetică naturală

Yoga

Aranjamente
florale

Tension release

Magie și iluzionism

Masaj la birou

Atelier de
caleidoscoape

Aromoterapie

www.Corporate-Wellbeing.ro

Pentru orice informații
legate de serviciile
SmartExperience,
ne poți contacta la:

www.SmartExperience.ro
info@SmartExperience.ro
0746.047.047

www.Corporate-Wellbeing.ro
wellbeing@SmartExperience.ro
0752.466.482

Adresă
Bd. Ion Ionescu de la Brad, 2B
Parter

Mulțumim pentru încredere:

