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Overal flexibel inzetbaar,
stoelmassage op evenementen, bedrijfsfeesten en sportwedstrijden!

Maakt uw evenement compleet
Verras uw medewerkers,
relaties en/of vrienden met
een stoelmassage
Bijzondere gelegenheden
• Is het secretaresse dag?
• 	Wilt u uw relaties een
keer verwennen?
• 	Heeft een afdeling na
een drukke periode wat
ontspanning verdiend?
• 	Personeelsuitje
• Bedrijfsfeest
• Sportevenement

Me-onsite komt niet alleen bij u langs op de
werkvloer. Wij zijn ook inzetbaar bij verschillende
evenementen, bedrijfsfeesten of sportwedstrijden.
Net als bij onze zakelijke klanten, zullen we
ook in deze gevallen werken met de grootste
aandacht en persoonlijke interesse. Juist die
persoonlijke behandeling staat centraal en
daarmee dus ook de gerichte oplossing voor
verschillende rug-, nek- of schouderklachten.

Persoonlijke aanpassing
Uiteraard zal ons personeel zich aanpassen aan
het evenement dat wordt georganiseerd. Zelfs in
onze kledingkeuze kunnen wij daar rekening mee
houden. Natuurlijk zijn er ook een aantal zaken
die voor ons belangrijk zijn. Zo moet de groep
uit minimaal twaalf personen bestaan en moet
er voldoende ruimte zijn voor onze masseurs.
Iedere masseur heeft een ruimte van ongeveer
3x3 meter nodig.

Sportevenementen

Sportevenementen zijn natuurlijk de uitgelezen
plek om onze stoelmassages te ervaren. Niet
voor niets zijn wij de sponsor van voetbal
vereniging CVV De Jodan Boys in Gouda. U kunt
zich voorstellen dat het heerlijk is om, na een
dag intensief sporten, plaats te nemen in onze
massagestoel en uitvoerig onder handen te
worden genomen. Of u nu heeft gefietst,
gewandeld, gevoetbald of gezwommen: een
massage is altijd goed voor het lijf, de door
bloeding en nog belangrijker, het verhelpen en
voorkomen van lichamelijke klachten.

Interesse?
Bent u van plan om binnenkort een evenement
te organiseren en heeft u daarbij interesse in de
stoelmassages die Me-onsite aanbiedt? Neem
dan gerust contact met ons op. We adviseren
u dan graag en maken een vrijblijvende offerte
voor u op.

Massage experience on-site
is gespecialiseerd in:
Bedrijfsmassage
Stoelmassage
Sportmassage
Ontspanningsmassage
Evenementen

	Augustusstraat 112
1335 DX Almere
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06 53 77 72 72
info@Me-onsite.com
www.Me-onsite.com
Kvk-nr. 61248207

