
Det er ikke godt 
å ha det vondt.

BEDRIFTSMASSASJE?
Hva med 



Bedriftsmassasje passer for alle!

Det ønsker vi i Stoa massasje å gjøre 
noe med. Vi gjør det gjennom å tilby 
massasje til dine ansatte - der de er!

TRYGT OG EFFEKTIVT
Muskelspenninger oppstår enten du 
har kontorjobb med statisk sittestilling 
eller et yrke med fysisk tungt arbeid. 
Dette kan blant annet skyldes 
repeterende bevegelser, tunge løft, 
mye stillesitting og statisk arbeids-
stilling, for å nevne noe. 

Massasje er en trygg og effektiv 
fysikalsk behandlingsform som 
passer for de aller fleste. Som be-
handlingsform kan massasje være 
en god metode for å forebygge og 

behandle spent muskulatur og be-
lastningslidelser. I utgangspunktet er 
det friske arbeidstakere som mottar 
forebyggende behandling for å få løst 
opp muskelspenninger og redusert 
stressnivået. 

LØNNSOM FOREBYGGENDE
BEHANDLING
Stoa massasje behandler ansatte hos 
en rekke bedrifter. Foruten den 
helsemessige effekten, ser våre 
kunder andre fordeler: De ansatte 
opplever massasjen som en gode 
og bedriften setter fokus på helse og 
trivsel. 
Les mer om bedriftsmassasje og be 
om tilbud på stoamassasje.no.

Visste du at én dags sykefravær koster bedriften din 2 900 
kroner*? Og at 41% av alt sykefravær skyldes muskel- og 
skjelettlidelser?

*) SINTEF/NHO 2014.
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Slik fungerer det:

Sammen med bedriften lager vi 
en behandlingsplan, eksempelvis 
en fast ukedag hver 14. dag. En 
behandlingstime varer 25 min.

Vår behandler kommer på avtalt 
tidspunkt med massasjebenk og 
annet nødvendig utstyr. Bedriften 
finner egnet behandlingsrom.

Som utgangspunkt masserer vi 
hele kroppen. Hvis ansatte har 
belastningsskader eller andre 
plager, kan vi konsentere oss om 
dette området. 

Stoa massasje fakturer for avtalt 
tid (timer). Bedriften betaler hele, 
eller subsidierer deler, av behand-
lingen, eller de ansatte betaler 
selv. 

Hvis enkelte ansatte ønsker 
behandling utover bedrifts-
massasjen, avtales dette direkte 
med Stoa massasje. 



Spørsmål og svar:

Hvem passer det for?
Bedriftsmassasje passer for alle typer bedrifter, både dere som jobber på 
kontor og i fysiske yrker, samt idrettslag. På vår kundeliste er både små og 
store bedrifter, idrettslag og offentlige virksomheter. Spør oss gjerne om 
referanser.

Hva med skatt?
De ansatte blir ikke skattet for fordelen. Bedriften fører utgiftene i regn-
skapet, og bedriftsmassasje har skattemessig like rammebetingelser som øvrig 
bedriftshelsetjeneste. Forutsetningen er at massasjebehandlingene tilbys alle 
ansatte og er forebyggende.

Hvor ofte kan dere komme?
Sammen lager vi en behandlingsplan som er oversiktlig for dere og deres 
ansatte. Normalt er vi ute hos våre kunder annenhver uke. 

Hvem er Stoa massasje?
Stoa massasje består av to massasjeterapeuter. Vår klinikk er på Stoa i Arendal 
der vi er samlokalisert og samarbeider med Stoa Fysikalske Senter og Stoa 
Idrettsmedisin & Opptrening. Daglig leder er Stine Svendsen.    
Les mer om oss på stoamassasje.no.

Hva koster det?
Vi avtaler en fastpris basert på antall behandlinger. Kontakt oss på 
post@stoamassasje.no eller 93 83 66 46 for et godt tilbud!

Dine muskler er vår styrke. 

stoamassasje.no / post@stoamassasje.no / 93 83 66 46
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