
BENEFITS & REWARDS SERVICES

ENERGIE
pentru companie



Investeşte în sport

Retenţia şi motivarea angajaţilor 
Atractivitatea crescută în recrutare 
Productivitatea sporită 
Reducerea numărului de zile de concediu medical 
Îmbunătățirea mediului de lucru 







Avantajele companiei

Îmbunătăţirea sănătăţii fizice şi mentale 
Reducerea nivelului de stres 
Creşterea încrederii în sine 
Sporirea concentrării şi motivării
Echilibrul între viaţa personală şi cea profesională 







Avantajele angajaților 

Studiu privind sănătatea, sportul și implicarea companiilor în îmbunătățirea Calității Vieții*

dintre angajați declară că 
sportul este activitatea care 
îi ajută la îmbunătățirea sau 
menținerea sănătății

94%

dintre angajați au răspuns că 
sportul este principala 
activitate pe care o practică 
sau sunt hotărâți să o înceapă 
în următoarele 3 luni

64%

dintre angajați consideră că își 
pot influența în mod pozitiv 
starea de sănătate

49%

dintre angajați au spus că 
principala modalitate prin care 
compania îi poate susține este 
accesul la săli de sport și spa

32%

*550 participanți, angajați full-time, mediul urban, din România

€1 investit de către companie în sport pentru angajaţi atrage după sine beneficii 
cumulate de până la €6 (Studiu AON / Wellness and Beyond)



7card susținut de Sodexo
Un stil de viaţă activ pentru angajaţii tăi 

7card este soluția care facilitează accesul angajaților tăi la cea mai extinsă și 
diversificată rețea de centre și activități sportive din România.

Proximitate
Lângă birou sau 
aproape de casă, în 
delegație sau în 
vacanță

Simplu
Card unic de acces 
în rețea

Variat
40+ tipuri diferite de 
activități sportive si 

de recreere

Extins
Peste 475 de centre 
sportive în toate 
regiunile țării

Flexibil
Acces full-time la 
oricare dintre centrele 
sportive din rețea 

Raluca POPESCU
Company SRL 01234567



Motivarea angajaţilor Eficientizarea costurilor 

7card creşte satisfacţia şi tonusul la 
locul de muncă şi implicit 
productivitatea, gradul de loialitate 
şi retenţia angajaţilor

7card are un preţ competitiv pe piaţa 
serviciilor sportive, fiind cel mai 
atractiv beneficiu de acest tip

7card pune la dispoziţia companiei 
tale o platformă de administrare, 
account management dedicat, precum 
şi servicii de asistență pentru utilizatori

7card este soluţia unică cu 
implementare rapidă şi facilă în orice 
companie, indiferent de numărul de 
angajaţi, și fără să implice resurse 
interne sau procese suplimentare

Avantajele 7card pentru compania ta
 

Flexibilitate și eficiență operațională  Ușor de implementat în companie



Fii un lider 

500+

într-o companie de top

dintre cele mai mari companii din România au 
ales să includă soluția 7card în pachetul de 
beneficii pentru angajaţi.

Delia Panaitescu
Compensation & Benefits Coordinator, Heineken Romania

Dana Preda
Compensations & Benefits Analyst, UPC

7card vine în întâmpinarea nevoilor angajaţilor noştri prin 
reunirea unui număr mare de săli şi activităţi sub un singur 
produs clar şi simplu de accesat, iar noi suntem mulţumiţi că îi 
putem astfel încuraja să aibă o viaţă activă.

Prin 7card ne încurajăm angajaţii să aibă o viaţă activă şi 
sănătoasă iar comunicarea între colegi s-a îmbunătăţit, mulţi 
alegând să meargă împreună la sală după orele de lucru.

Anica Stoica
Human Relations Manager, Continental Automotive Romania

Continental încurajează angajaţii să dezvolte o viaţă activă şi 
dinamică. Ne-am dorit să oferim posibilitatea de a accesa cât 
mai multe tipuri de activităţi sportive, în locații diferite, fără 
limitare la o arie geografică. 7card a reuşit să ne ofere 
flexibilitatea şi diversitatea de care aveam nevoie, atât pentru 
angajaţi, cât şi pentru membrii de familie ai acestora.







Acces liber full-time la peste 400 
de centre sportive 

Fitness, aerobic, yoga, înot, escaladă, 
dans, arte marţiale şi multe altele

Reţea adiţională de parteneri 
de discount 

În plus, 7card oferă acces la o reţea de 
parteneri de discount pentru diferite 
activităţi conexe (spa, înfrumuseţare, 
electrostimulare, ateliere culturale, 
karting etc.)

Activităţi sportive variate
Utilizatorii 7card pot combina în rutina 
lor activități sportive din centre diferite, 
în funcție de preferințele lor, având 
mereu o opțiune în promiximitate

Acces în sistem de co-plată 
Utilizatorii 7card au acces la centre şi 
activități premium plătind doar o 
fracţiune din costul serviciului

Avantajele 7card pentru angajați

  

Luni
Înot

Marți
Yoga Miercuri

TRX
Joi

Dans

Vineri
Fitness

Sâmbătă
Aerobic

Duminică
Pilates

Descarcă aplicaţia 7card pentru 
a cunoaşte şi naviga cu uşurinţă 
în reţeaua de centre sportive. 



Soluția de acces la cea mai extinsă și diversificată 
rețea de centre și activități sportive din România.

ENERGIE
pentru companie

În vacanțăAproape de casă

În delegațieLângă birou
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Vezi harta actualizată pe 
www.mysodexo.ro/parteneri/7card



Cadou Pass
tichete de cadou

programe de incentivare

Primul Pass
tichete de creşă

Smart Pass
tichete de incentivare

Turist Pass
vouchere de vacanță

Social Pass
tichete sociale pentru grădiniță

Viva Pass
tichete sociale

Gusto Pass Card 
carduri de masă

Gusto Pass
tichete de masă

 Optimizarea 

bugetului companiei
 Motivarea angajaților 

și creșterea puterii lor 
de cumpărare

 Incentivarea partenerilor 
de afaceri

Soluțiile Sodexo ajută la:
FM 01905  V5/17

info.ro@sodexo.com  www.cardpentrusport.ro021 204 46 46

7card
carduri pentru sport

facebook.com/SodexoRo www.youtube.com/SodexoRo

www.linkedin.com/company/sodexo-benefits-and-rewards-services



A B CBeneficiu Integral

Compania plăteşte recurent 
pentru toți angajații

Beneficiu Parțial

Compania împarte costurile 
cu angajații 

Beneficiu Exclusiv

Compania plăteşte recurent 
doar pentru doritori 

Împreună putem găsi opţiunea potrivită 
Tipuri de parteneriat 7card

Ajută-ţi angajaţii să aibă un stil de viaţă sănătos, iar preţul individual 7card se va diminua

C

B

A

Preţ de referinţă piaţă (acces la o singură sală)



Angajați

Comunicarea ofertei în cadrul companiei

Înscrierea pe platforma 
7card și plata facturii

Emiterea și activarea 
cardurilor

Rețea națională, în continuă dezvoltare
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3a,b,c

3d

Centre sportive &
parteneri discount

* 3a,b,c În cazul bene�ciului integral, exclusiv sau parțial

** 3d În cazul plății individuale

*

**

7card susține sportul pentru 
angajați printr-o implementare 
ușoară a beneficiului și o 
schemă operațională facilă

susținut de

FM 01905_SISTEM  V5/17



Vizibilitate, control și 
eficiență operațională

Vezi angajații beneficiari 
7card și istoricul lor

Platforma de 
administrare 
a soluției 7card

1 2 3

Activezi, dezactivezi 
sau modifici datele 
beneficiarilor 7card

Ești la curent cu noutățile 
din rețea

www.7card.ro
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