ALEGE
VOUCHERELE
N-JOY
pentru a-ți
motiva angajații

Vouchere N-Joy
Alege voucherele N-Joy pentru a-ți consolida
echipa, pentru a o motiva și a-i oferi suport în
menținerea echilibrului în această perioadă
dificilă.
Pachetele de beneficii concepute de Jubile
Catering susțin un stil de viață echilibrat, oferă
mai multă relaxare și timp de calitate petrecut
alături de familie.
Voucherele cadou sunt unele dintre cele mai
apreciate beneficii, atât pentru angajați, cât și
pentru angajatori.
Ele sunt f lexibile, atât ca suma, cât și ca interval
de utilizare și, cu ajutorul lor, pot fi achiziționate
produse și servicii special concepute pentru a le
oferi angajaților starea de bine de care au nevoie.
Toate pachetele sunt f lexible și pot fi personalizate
în funcție de nevoile companiei tale.
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Experiente culinare
✓ FINE DINING
Savurează alături de cei dragi preparate semnate de
Chef Bontea și Chef Scărlătescu pe terasa încălzită a
restaurantului Chefs Experience.
chefsexperience.ro
✓ RĂSFĂȚ CULINAR
Bucură-te de gustul unic al delicateselor Maison Gourmet,
livrate la tine acasă.
maisongourmet.ro
✓ DELIVERY
De ce ți-e poftă azi?
Fie că vrei un burger suculent, preparate la oală, mâncare
asiatică sau un desert delicios, comandă online și noi îți
livrăm preparatele acasă sau la birou.
burgerscoici.ro
delivery.chefsexperience.ro
asiaticexpress.ro
dulcesicevainplus.ro
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Nutritie si Fitness
✓ CUM SĂ TE HRĂNEȘTI SĂNĂTOS
Stresul acumulat în această perioada dificilă provoacă
dezechilibre în comportamentul nostru alimentar.
Învață de la medicul nutriționist care sunt cele mai
importante principii ale unei alimentații pentru o
sănătate de fier și o stare de bine.
Preț consultație virtuală 90 lei/persoană
✓ DIETA PERSONALIZATA 1 LA 1
Te confrunți cu intolerante alimentare sau o creștere în
greutate? Alege dietă personalizată 1 to 1 recomandată
de medicul nutriționist. În plus, pentru că tu să te poți
concentra pe ceea ce e important, noi îți trimitem zilnic
preparatele recomadate pentru regimul tău.
Preț ședință virtuală 1 la 1 :
390 lei /ședință săptămânală, evaluare, personalizare
meniu.
✓ ZUMBA FITNESS VIRTUAL
Fii în formă cu ședințele virtuale conduse de Alina
Duma, instructor internațional de Zumba Fitness.
Cursurile de virtuale sunt perfect concepute pentru a
face mișcare în confortul casei tale, printr-o sesiune de
live streaming.
210 lei - 6 ședințe/persoană (minim 5 persoane)
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Hobby
✓ LET’S DANCE!
Let’s dance! este un program destinat celor care doresc
să se relaxeze prin dans. Această clasa virtuală este
deschisă oricărui membru al familiei, iar clasele pot
varia în funcție de tematica săptămânii: “Dance Like
a popstar!”/ “Movie scene” / “Internațional Rhythm”
și multe altele. Clasa este virtuală și este susținută de
Alina Duma, dansator profesionist.
Preț ședință virtuală: 80 lei / ședință/persoană
(minim 10 persoane)
✓ GASTRO HOBBY
Îți place să-i surprinzi pe cei dragi cu preparate
delicioase? Perfecționează artă gătitului cu sesiuni de
live cooking conduse de un Chef celebru. Mai mult, îți
livrăm în ziua stabilită toate ingredientele premium de
care ai nevoie pentru rețeta aleasă. Alege una dintre
cele 10 rețete propuse, iar noi îți trimitem un material
video cu rețeta în care un Chef îți explică pas cu pas ce
ai de făcut pentru a pregăti un preparat desăvârșit.
Preț: 130lei/persoana
✓ WINE COLLECTOR
Stabilește ziua întâlnirii virtuale și noi ne asigurăm că
fiecare dintre participanți are o selecție de vinuri de
colecție. Preț pachet 100 lei
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X-mas Joy
✓ X-MAS JOY!
Adună-i pe cei dragi la masă și bucurați-vă de bucatele
tradiționale. Îți aducem acasă toate preparatele ce nu
pot lipsi de pe Masa de Crăciun,cozonac bogat în nucă
și ciocolată și sarmale by Chef Scărlătescu, salată de
boeuf, piftie, borș de curcan, jumări etc
masa-de-craciun.chefsexperience.ro

