Invester
20 kroner pr. måned
i dine ansattes mentale
sundhed, vækst og udvikling
Ægte arbejdsglæde, trivsel, motivation,
og det positive mindset og energi
kommer ikke af sig selv,
heldigvis kan det læres

Verdens første

"Online Fitnesscenter"
For mental sundhed og personlig udvikling
Til virksomheder, deres ledere og ansatte

IVIGGO tilbyder en service
der aldrig før er set
IVIGGO.dk giver ledere og ansatte adgang
til at skrive ind til coaches og eksperter om
netop deres egne
udfordringer og problemer, både privat og
arbejdsrelateret
- Helt anonymt og ubegrænset
Herefter vil eksperterne vil svare med
videoer

Nemt, enkelt og lige til

Alle ansatte har udfordringer
og bekymringer i hverdagens arbejdsliv
Hvor kan du gå hen for at finde
motivation, glæde, selvansvaret og
villigheden til nye tiltag?
Og hvad koster det jer som virksomhed at
have nedslidte eller utilfredse ansatte?
Hvad er bedst – slidte, utilfredse,
negative og stressede ansatte eller folk
der tager ansvar for arbejdsglæde, trivsel
og en positiv kultur?

Hvad koster medlemskaber
til virksomheder på IVIGGO?
20 kroner per person per måned
og for minimum 10 personer og
for minimum 1 år ad gangen
Er 20’ kroner per måned per medarbejder en
fair investering, så alle kan forbygge og
komme i førersædet med et fornyet positivt
mindset?
Det er spørgsmålet du kan stille dig selv

Forestil dig - Ikke mere unødig
stress, brokkeri og sygefravær
Et medlemskab vil give adgang til den
inspiration, viden og indsigt der skal til for at
forebygge og selv være med til at skabe sin
egen arbejdsglæde og mental sundhed
Forstil jer et fællesskab og en stærk
sammenhold hvor det positive mindset er
førstevalget hos alle, selvom der er
udfordringer i hverdagen

Sæt dine ansatte i centrum
Prøv IVIGGO.com som en del af løsningen, så
jeres arbejdsplads er stedet alle taler om
når det kommer til tryghed, sammenhold og
ægte arbejdsglæde
Mental sundhed og personlig udvikling øger
nemlig energien, trivslen og
medarbejdereffektiviteten

Normalt kan coaching og gode råd
være dyrt og tidskrævende –
men det stopper nu med IVIGGO

Spørgsmålet er – hvor henter i jeres svar og
mulige løsninger på de udfordringer der
dukker op?
Udfordringer og problemer der ikke kan
vente til næste uge eller næste måned
På IVIGGO har alle adgang til inspiration fra
coach og eksperter som er til rådighed og
lige ved hånden 24/7

IVIGGO’s video coach og ekspertpanel
består af anerkendte coaches, terapeuter,
psykologer, mentorer – der alle til hverdag
lever for at hjælpe folk via deres inspiration
og viden
Skriv til ekspertpanelet på IVIGOO helt
anonymt og de vil svare på spørgsmålet
med videoer.
Du kan også søge i det altid voksende
videobibliotek, hvor videoerne uploades og
er til rådig for alle og du kan gemme dine
favoritter

Husk - I sidste ende handler det om
at være på forkant og forebygge

