ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.
Vážení zaměstnanci,
naším cílem je posílení atraktivity zaměstnavatele a Vaše spokojenost.
Snahou vedení nemocnice je nabídnout Vám vedle finančních benefitů, příjemného pracovního
prostředí a kvalitně vybavených pracovišť, také nové nefinanční benefity formou zvýhodněných
služeb.
Věříme, že neustále se rozšiřující nabídkou obchodních partnerů pro zvýhodněný nákup produktů
nebo služeb přispějeme k Vaší spokojenosti.

Na základě předložení KARTY BENEFITŮ získáte slevy u našich partnerů:

1. Zdravotnické potřeby MAPO Medical
2. Lékárna Nemocnice Šumperk a MAPO lékárna
3. Relax centrum Kolštejn
4. Zábřežská kulturní s.r.o.
5. Termály Losiny a Royal SPA
6. Partnerský benefitní program e-beko

1. Zdravotnické potřeby
Výdejna a prodejna zdravotnických potřeb se nachází přímo v areálu nemocnice, nabízí široký
sortiment zdravotnických prostředků.

sleva 10 % (platnost slevy NEOMEZENÁ)

2. Lékárna
Lékárna Nemocnice Šumperk se nachází v pavilonu R a partnerská MAPO lékárna se nachází na ulici
Fialova 3341/12a v Šumperku, poblíž autobusového nádraží.
Klientskou kartu lékárny obdrží každý zaměstnanec na vstupním školení.

➢ sleva 5 - 7 % (platnost slevy NEOMEZENÁ)
➢ http://lekarna.nemocnicesumperk.cz/
➢ https://www.mapolekarna.cz/

3. Relax centrum Kolštějn
"Vytváříme svět, kam Vaše starosti nepatří."

Relaxační centrum Kolštejn v Branné poskytuje široké spektrum služeb, které vám umožní uvolnit
vaše tělo i mysl.

7 denní wellness pobyt v období 1.6.2021 – 30.9.2021
5 denní wellness pobyt - k dispozici celoročně

➢ Zvýhodněné ceny 5 denních a 7 denních wellness pobytů jsou k dispozici při rezervaci na
stránkách hotelu. Pro 10% slevu z celkové částky zadávejte ve 3. kroku rezervace slevový
kód Nemocnicesumperk10.
➢ www.kolstejn.cz

4. Zábřežská kulturní, s.r.o.
Společnost byla založena v roce 2006. Provozuje zábřežský kulturní dům a kino Retro, zajišťuje
provoz turistického informačního centra a vydávání městského zpravodaje. Společnost se zaměřuje
na pořádání kulturních a společenských akcí, které jsou určeny pro všechny věkové kategorie.
Každoročně jich bývá více než 120, jejich celková návštěvnost se pohybuje kolem 50.000 lidí.
Vstupenky na akce Zábřežské kulturní lze zakoupit v prodejních místech v Zábřehu, Šumperku,
Mohelnici, Hanušovicích a ve Štítech.
Více informací o akcích a prodejních místech nabízejí webové stránky.
➢ sleva 15 % na vstupenku (platnost slevy do 31. 5. 2021)
➢ https://www.kulturak.info/

5. Termály Losiny a Royal SPA
Pro zaměstnance Nemocnice Šumperk je pro tento rok nově zařazen i zvýhodněný vstup do
termálního parku TERMÁLY LOSINY (sleva je platná také pro 1 doprovázející osobu) a Royal Spa.

➢ sleva 15 % (platnost slevy neomezená, mimo státní svátky)
➢ www.termaly-losiny.cz

6. Partnerský benefitní program e-beko
Nabídka internetového obchodu společnosti BEKO je velice široká – vedle veškerých spotřebičů
nabízí také do Vaší domácnosti praktické pomocníky. V rámci partnerského programu můžete využít
možnost individuálního nacenění produktů a poradenství.

➢ sleva 15 % - do objednávky v e-shopu zadejte heslo „SUMPERK15“ (platnost slevy

NEOMEZENÁ)
➢ pro individuální konzultaci a nacenění pište na e-mail: michal.kaiser@e-beko.cz
➢ www.e-beko.cz

