
Skræddersyet Firmamassage
Få en professionel massør til kontoret eller hjemmet, når det passer jer

Med en fleksibel og forebyggende massageordning, kan i effektivt afhjælpe arbejdsrelaterede 
skader hos medarbejderne. I vil opleve større trivsel og arbejdsglæde og derigennem et sænket 

sygefravær og en øget produktivitet.

Kontakt vores
hjælpsomme support

Massøren kører til jer med 
massagebriks og -olie

Medarbejderne bliver 
afspændte og får fornyet energi

Vil du vide mere? 
Kontakt os i dag

93 88 00 63
info@raskrask.dk

MASSAGE PÅ ARBEJDSPLADSEN
Massøren kører til jeres arbejdsplads og giver 
behandling i arbejdstiden. I vælger antal timer, 
dage og tidsrum, der passer jer. Massøren har 
briks og olie med. I får den bedste pris, da I er 
flere samlet. 

• Bedste pris
• Minimal administration 
• Adgang til jeres eget bookingsystem

MASSAGE I HJEMMET
Massøren kører hjem til den enkelte medarbejder 
og giver behandling. Via vores hjemmeside kan 
I frit bestille tid, når det passer jer. Massage i 
hjemmet kan være en fordel for jer, som ofte er på 
farten eller blot ønsker massage i vante rammer.
 
• Fleksibilitet
• Minimal administration 
• Book direkte fra hjemmesiden

Vejledende pris for 30 minutter

224,-  ekskl. moms

Vejledende pris for 45 minutter

375,-  ekskl. moms



Sådan kan I finansiere 
en massageordning

BRUTTOLØNSORDNING
Med en bruttolønsordning trækkes medarbejderen i sin bruttoløn 
tilsvarende massagens pris, inden der betales skat. Medarbejderen opnår 
dermed en besparelse på 35 - 42% af prisen afhængigt af medarbejderens 
skatteprocent. En bruttolønsordning er en aftale om lønomlægning og løber 
over en periode på 12 måneder.

Læs mere om det her

VIRKSOMHEDEN 
BETALER
Virksomheden finansierer 
massageordningen. Det 
er fradragsberettiget og 
indgår som en driftsudgift 
i regnskabet. Vi sender en 
samlet faktura i slutningen af 
hver måned på det antal timer 
I har booket i løbet af den 
pågældende måned.

MEDARBEJDEREN 
BETALER
Medarbejderen betaler selv 
massagebehandlingerne 
gennem sin brutto- eller 
nettoløn. Ønskes der 
betalingen gennem 
nettolønnen kan det ske via 
Mobilepay. Medarbejderen 
kan også oprette en 
bruttolønsordning og opnå en 
skattebesparelse på 35-42%. 

DELT BETALING
Del betalingen mellem 
medarbejder og virksomhed. 
I bestemmer selv, hvordan 
fordelingen skal se ud. Vi 
sørger for at afregne direkte 
med medarbejderen. Resten 
af regningen sendes til 
virksomheden på en samlet 
faktura i slutningen af hver 
måned.

Vil du vide mere? 
Kontakt os i dag

93 88 00 63
info@raskrask.dk

https://www.raskrask.dk/massage-som-bruttoloensordning/


Hvorfor RaskRask

NOGLE AF VORES KUNDER

Skræddersyet Firmamassage

Sådan virker RaskRask

Hvorfor RaskRask

Vores kunder

UDVALGTE MASSØRER
Alle massører er eksamineret, 
baggrundstjekket og nøje udvalgte.

FLEKSIBLE LØSNINGER
Lav en fast aftale eller bestil efter 
behov. Vi finder den løsning, der 
virker for jer.

FORNUFTIGE PRISER
Vi automatiserer processer og har 
skåret klinikken fra, så I får den 
bedste pris.

MINIMUM ADMINISTRATION
I får tilpasset bookingen og betalingen 
til jeres ønsker, så I minimerer 
administrationen.

ARBEJDET ELLER HJEMMET
Bestil massøren direkte til 
arbejdspladsen eller hjem i 
medarbejdernes privat.

Få en professionel massør til kontoret, når det passer i jeres kalender.

RaskRask hjælper dagligt store og små virksomheder med at passe godt 
på medarbejdernes vigtigste værktøjer - kroppen og sindet. 

Vi skræddersyer en løsning, der passer til netop jeres virksomhed. 

Albert Kirk Iversen
Direktør

albert@raskrask.dk 42 72 72 71

Har du nogen spørgsmål?
Vil du vide mere? Kontakt os!

Tag kontakt

ALTID I TRYGGE HÆNDER
Medarbejderens helbred og værdier 
er altid forsikrede gennem Tryg.

Book online eller kontakt vores 
hjælpsomme support.

Massøren kører til jer med 
massagebriks og -olie.

Medarbejderne bliver afspændte 
og får fornyet energi.
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Kontakt os i dag og lad os 
sammen finde den løsning, der 
passer bedst til jeres virksomhed.

DEN BEDSTE MASSØR  
TIL JERES BEHOV
Vi finder en dygtig massør, der 
kan behandle efter jeres behov. 
Massøren har massagebriks 
og -olie med. Medarbejderne 
medbringer håndklæde og lagen.

MINIMAL  
ADMINISTRATION
Vi sender bekræftelse og 
påmindelser på SMS. Hvis 
medarbejderen betaler, kan vi 
sende en MobilePay anmodning 
efter endt behandling.  På den måde 
får I minimal administration.

BOOK NEMT OG ENKELT
I kan få adgang til vores 
skræddersyede bookingsystem, 
hvor I nemt får overblik 
over aftalte dage. Her kan 
medarbejderne hurtigt og enkelt 
booke den tid, der passer.

KVALITETSGARANTI
Det er meget vigtigt for os, at I 
får en løsning, der skaber værdi 
og glade medarbejdere. Så hvis I 
mod forventning ikke er tilfredse 
med aftalen, kan I altid ændre 
eller opsige uden varsel.

TILPASSET BETALING
I vælger, om ordningen skal være 
et personalegode, delbetaling 
eller 100% medarbejderbetaling. 
Medarbejderne kan betale 
via nettolønnen eller en 
bruttolønsordning.

VÆLG SELV DAGE OG  
TIDSPUNKTER
I vælger dage, tidspunkt og 
interval. Antallet af timer kan 
tilpasses fra gang til gang, så 
længe I melder det senest 4 dage 
før.

Anne
Hurtig og nem bestilling. Yderst 
kompetent og behagelig massør.

Sofia
Virkelig god massage og god service, 
nemt og lige til når man booker.

Jesper
Tina var fantastisk omsorgsfuld og 
meget kompetent og dygtig. Det skal vi 
helt sikker bruge igen.

Vil du vide mere? 
Kontakt os i dag

93 88 00 63
info@raskrask.dk

Simon Rasmussen
Account Manager

+45 93 88 00 63
 info@raskrask.dk

mailto:%20info%40raskrask.dk?subject=Firmamassage

