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Bidra till att nå era hållbarhetsmål
Underlätta fexibilitet och hemarbete
Främja de anställdas hälsa och uppmuntra till bra ergonomi

Förmånsmöbel – en modern personalförmån
Flexibel, hållbar och attraktiv arbetsgivare
Många arbetsgivare inom offentlig sektor har både ett behov av att medarbetarna ska känna sig trygga under
pandemin och samtidigt vara en attraktiv och modern arbetsgivare som erbjuder flexibilitet. Arbeta mer
hemifrån är en trend som är här för att stanna, även efter Covid. Att erbjuda Förmånsmöbel till era anställda,
svarar på båda behoven. Kanske är det därför förmånsmöbel har väckt så stort intresse som personalförmån.

Grön förmån som gör skillnad
Intresset för hemarbete är större än någonsin – både bland arbetsgivare och anställda. För er som arbetsgivare
innebär hemarbete att ni såväl bidrar till en renare miljö när de anställda lämnar bilen hemma, som att erbjuda
en flexibilitet på medarbetarens villkor. För personalen betyder det att man både bidrar till en förbättrad miljö och
möjligheten att leva ett mer flexibelt och aktivare liv, och vem vill inte göra det?

Smidig hantering för er
Hur ska detta erbjudas på ett smidigt och tryggt sätt utan att det kostar stora fasta summor och kräver mycket
administration? Svaret är enkelt. I vårt erbjudande sköter vi det mesta – såsom leverans, service och support
samt försäkringsärenden – och till skillnad från andra liknande tjänster på marknaden är vår tjänst kostnadsfri.

Kostnadsfri förmånsportal
I alla våra förmånserbjudanden får ni tillgång till en kostnadsfri portal där ni kan välja vilka förmåner som
passar er bäst – bl.a. Förmånscyklar, Förmånsdatorer och träningsskor. Med mer än 20 års erfarenhet av att
erbjuda anpassade tjänster till offentlig sektor så kan vi med trygghet garantera er en smidig och förmånlig
lösning. Alltid med den anställdes upplevelse i fokus och minimal administration för er som arbetsgivare.

Vill ni vara med och Ecochangea? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte så berättar vi mer.
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