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ÚVODEM
Vážené dámy a pánové,

v této krátké brožuře bychom Vám rádi představili naši dodavatelskou síť v Brně,
kterou jsme budovali během léta 2012. Najdete v ní nejatraktivnější dodavatele z
kategorií Sport, Relax, Kultura, Zdraví, Dovolená a Vzdělávání, jejichž benefity se
řadí mezi tzv. daňově zvýhodněné.
U nabídek, které do této skupiny nepatří, najdete *.
Pokud pracujete v Brně, nejste samozřejmě omezeni pouze dodavateli brněnskými,
právě naopak, benefity můžete vybírat v celé naší česko – slovenské síti, a proto vám
připomeneme i některé celostátní partnery.

Víme, že tímto naše práce teprve začíná a neusínáme na vavřínech. Každý měsíc
přibývá do nabídky patnáctka nových dodavatelů a ten Váš tam může být už příště.
Budujeme dál a nejraději přímo na Vaše přání. Tak si přejte a my to splníme.
Příjemné čtení
Cafeteria Systems
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CELOSTÁTNÍ DODAVATELÉ DOSTUPNÍ V BRNĚ
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BENEFITY - SPORT
Pomocí karty Multisport Benefit, kterou nabízíme ve zlaté a stříbrné
variantě, můžete v Brně sportovat a relaxovat v těchto centrech:




















AWA relaxační centrum
BigOne Fitness Mendlák a BigOne Fitness Club
Dance Institut Blanka
Fitness Blue Gym
Fitness Centrum Best Western Premier Hotel International
Fitness centrum Kameňák
Fitness Petra Brno
Fitko LILA pro ženy
Hot City Yoga
Infinit wellness a fitness (Přístavní a Majdalenky)
Jetsaam Gym Brno
Klajda horolezecká stěna
Lady Fit Studio
Laser Game Brno
Olympia lezecká stěna
Sauna &Fitness PRIMAVERA
Sauna Relax
SPINNING&FITNESS
Sportcentrum Viktoria
www.cafeteriasystems.cz
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BENEFITY - KULTURA
Díky poukazům TicketPro v hodnotě 500 a 1 000 Kč si můžete vybrat libovolné
divadlo, koncert, festival, ples anebo sportovní zážitek, omezeni nejste místem
ani časem konání.
Do sítě Palace Cinemas si můžete pořídit předplatné 10 vstupenek a čerpat je
kdekoli v ČR.
Do Národního divadla v Brně se můžete vydat s kuponem ProBonusys, který
vám ušetří 50% z druhé zakoupené vstupenky.

U snídaně na stole můžete mít předplatné novin a časopisů* od Mladé Fronty a
s edicí knih Apetit od Burdy můžete i vařit.
V uších si můžete přehrávat CD, číst knihy a sledovat filmy z nakladatelství
POPRON*.
*Jedná se o daňově nezvýhodněné benefity, pro více informací nás kontaktujte:
www.cafeteriasystems.cz info@cafeteriasystems.cz

BENEFITY – RELAXACE A PÉČE O TĚLO
Do této kategorie spadají služby jako jsou např.
• Masáže sportovní, relaxační, zdravotní, lymfatické, thajské, celkové i částečné,
antistresové a baňkování dodávají studia: Tawan, Perfektnímasáž.cz, Studio
Paradise, Salon Nefertiti, Studio Linie Brno
• Vstup do solných jeskyní: Brněnská solná jeskyně, Solná jeskyně Star, Solná
jeskyně Perla, Solno jodová jeskyně MALU a kryocentrum Kryo Brno
• Saunování a relax ve vodním prostředí: Studio Linie, Infinit wellness a fitness,
Sauna &Fitness PRIMAVERA a Sauna Relax
• Kosmetika, kadeřnictví, mani a pedikúra, solárium* v salonech Myanne,
Nefertiti, Paradise a Mia

*Jedná se o daňově nezvýhodněné benefity, pro více informací nás kontaktujte
www.cafeteriasystems.cz info@cafeteriasystems.cz

BENEFITY – VZDĚLÁVÁNÍ/TRÉNINK
• Jazykové kurzy, veřejné, skupinové, individuální a firemní si můžete
vyzkoušet v jazykové škole Skřivánek, agentuře VIKA a Lingua Plus
(www.kvalistniskola.cz), z nabízených jazyků se neomezujeme jen na
angličtinu nebo němčinu, nabízíme i kurzy čínštiny

• Distanční kurzy cizích jazyků nabízí Jazykový kouč, unikátní projekt mladých
lektorů, kteří vyučují cizí jazyky přes Skype, sms a emaily. Ideální pro ty, co se
nemohou vázat na docházkové kurzy
• Manažerské kurzy a semináře zaměřené na soft a hard skills, manažerské a
další profesní vzdělávání můžete vybírat na www.svetrozvoje.cz
• Počítačové kurzy pro celou ČR zajišťuje společnost
www.cafeteriasystems.cz
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BENEFITY - ZDRAVÍ
• Vybrat si můžete ze sortimentu online lékárny DocSimon, která
kromě léků na předpis a doplňků výživy nabízí i kosmetické přípravky
• Připraveny máme vitamínové balíčky společnosti MaxPharma,
která přesně vystihla potřeby těžce pracujících, mužů, žen a
připravila jim balíčky na míru
• Produkty tibetské medicíny Starlife bývalého olympijského vítěze
Roberta Změlíka u nás také najdete
• Kontaktní čočky a jiné příslušenství je možné si zakoupit v našem eshopu www.e-benefit.cz
• A protože prevence je základ, nabízíme vám preventivní vyšetření
kliniky Top Moravia Health, jejichž součástí je i očkování např. proti
chřipce, břišnímu tyfu, meningitidě a žloutence typu A i B.

www.cafeteriasystems.cz
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BENEFITY - DOVOLENÁ
Dovolená v Cafeteria Systems není jen koupit si zájezd u Firo Tour, ale i ty nabízíme!
S našimi benefity můžete:
• Vyrazit s Lina Charter jachtou po Jaderském moři
• Pronajmout si apartmán na Kypru
• Probruslit se na inlinech s Aktivní dovolenou.cz do Německa a raftovat po
slovinských řekách
• Užít si českých, slovenských a maďarských lázní díky www.lazenskepobyty.cz
• S letenkami od Pelikána letět třeba do Paříže, Peru nebo Kataru
• Užít si české hory ve Wellnes centru Kolštejn
• Zajet si do jednoho z evropských hotelů partnerské sítě Invent Marketing

www.cafeteriasystems.cz
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BENEFITY - ZBOŽÍ
Kompletní nabídka Cafeteria Systems zahrnuje jak služby, tak zboží,
které si můžete zakoupit přímo v našem e-shopu www.e-benefit.cz,
čerpat na ně kredity z cafeterie a šetřit vlastní finance.
Věděli jste, že jsme jedinou českou cafeterií, která provozuje vlastní
e-shop a zboží vozí klientům na recepci zdarma?

Koupit u nás můžete třeba:

Pro více informací o zboží, které v cafeterii nabízíme, nás prosím
kontaktujte na info@cafeteriasystems.cz
www.cafeteriasystems.cz
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JMENNÝ SEZNAM DODAVATELŮ


Adrop



Fitness centrum Kameňák



Agentura VIKA



Fitness Petra Brno



Aktivnídovolená.cz



Fitko LILA pro ženy



Albe Group



Fotovbrně.cz



AWA relaxační centrum



Gopas



BigOne Fitness Mendlák a BigOne Fitness Club



Hana Čihánková make up artist



Brněnská solná jeskyně



Hot City Yoga



Dance Institut Blanka



Hotel Praha – Špindlerův Mlýn



Dieta v krabičce



IC Tour



DocSimon





www.e-benefit.cz

Infinit wellness a fitness (Přístavní a
Majdalenky)



Firo Tour



Jetsaam Gym Brno



Fitness Blue Gym



Invent Marketing



Fitness Centrum Best Western Premier Hotel
International



Klajda horolezecká stěna



Kontaktníčočky.cz
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JMENNÝ SEZNAM DODAVATELŮ





















Kryo Brno
Kvalitníškola.cz
Lady Fit Studio
Laser Game Brno
Lázeňské pobyty
MaxPharma
Myanne salon
Multisport Benefit
Olympia lezecká stěna
Palace Cinema
Pelikán
Perfektní masáž
Salon Nefertiti
Sauna &Fitness PRIMAVERA
Sauna Relax
Skřivánek s.r.o.
Solná jeskyně MALU

www.cafeteriasystems.cz


















Sauna &Fitness PRIMAVERA
Sauna Relax
Skřivánek s.r.o.
Solná jeskyně MALU
Solná jeskyně Star
SPINNING&FITNESS
Sportcentrum Viktoria
Starlife
Studio Linie
Světrozvoje.cz
Tawan
TicketPro
Top Moravia Health
Wellness hotel Kolštejn
VK studio
Water Element

info@cafeteriasystems.cz

NA VIDĚNOU V BRNĚ!

Tým Cafeteria Systems
Nám. 14 října 1307/2
Praha 5, 150 00
Tel: + 420 607 605 306
E-mail: info@cafeteriasystems.cz

