Firma w trendzie
zdrowia i zero waste
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Jakie kategorie benefitów uważasz
za najbardziej wartościowe?
(pytanie wielokrotnego wyboru)
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Z jakich benefitów, wspierających zdrowie i budujących
odporność chciałbyś/chciałabyś korzystać?
(pytanie wielokrotnego wyboru)
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Z jakich benefitów, wspierających zdrowie i budujących
odporność chciałbyś/chciałabyś korzystać?
(odpowiedzi wg wielkości ﬁrmy)

Firmy 250+ pracowników
owoce, warzywa i inne zdrowe przekąski w biurze
opieka medyczna w szerokim zakresie
spotkania ze specjalistami np. trenerem personalnym, dietetykiem
cykliczny program edukacji żywieniowej
dni zdrowia, konsultacje żywieniowe, eventy dietetyczne
wspólne ćwiczenia lub gry zespołowe
dostęp do rowerów firmowych
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Firmy 20-249 pracowników
owoce, warzywa i inne zdrowe przekąski w biurze
opieka medyczna w szerokim zakresie
spotkania ze specjalistami np. trenerem personalnym, dietetykiem
cykliczny program edukacji żywieniowej
dni zdrowia, konsultacje żywieniowe, eventy dietetyczne
wspólne ćwiczenia lub gry zespołowe
dostęp do rowerów firmowych
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Firmy do 49 pracowników
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opieka medyczna w szerokim zakresie
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cykliczny program edukacji żywieniowej
dni zdrowia, konsultacje żywieniowe, eventy dietetyczne
wspólne ćwiczenia lub gry zespołowe
dostęp do rowerów firmowych
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Czy chciałbyś, aby Twoja firma zorganizowała program
edukacji żywieniowej dla pracowników w formie
regularnych (cyklicznych) spotkań, wykładów
i konsultacji z dietetykiem
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36% tak, wezmę w nim udział
33% tak, mieliśmy w firmie event żywieniowy,
chcę, żeby takie wydarzenia odbywały się cyklicznie
26% uważam, że to idea warta rozważenia
5% nie, uważam, że nie ma takiej potrzeby
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W jaki sposób edukacja żywieniowa prowadzona w firmie mogłaby Ci pomóc?
(pytanie wielokrotnego wyboru)
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Z jakich możliwości/aktywności chciałbyś/chciałabyś skorzystać w ramach
programu edukacji żywieniowej w Twojej firmie?
(pytanie wielokrotnego wyboru)
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Z jakich możliwości/aktywności chciałbyś/chciałabyś skorzystać
w ramach programu edukacji żywieniowej w Twojej firmie?
(odpowiedzi wg wielkości ﬁrmy)

Firmy 250+ pracowników
konsultacja z dietetykiem z analizą składu ciała i wieku metabolicznego
objęcie długotrwałą opieką dietetyczną (regularne spotkania)
eventy – na przykład z przygotowaniem zdrowych soków i przekąsek
wykład prowadzony przez specjalistę – dietetyka, psychologa
gotowanie na żywo
dostęp do materiałów edukacyjnych o zdrowym odżywianiu
nie chcę korzystać z takiego programu
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Firmy 20-249 pracowników
konsultacja z dietetykiem z analizą składu ciała i wieku metabolicznego
objęcie długotrwałą opieką dietetyczną (regularne spotkania)
eventy – na przykład z przygotowaniem zdrowych soków i przekąsek
wykład prowadzony przez specjalistę – dietetyka, psychologa
gotowanie na żywo
dostęp do materiałów edukacyjnych o zdrowym odżywianiu
nie chcę korzystać z takiego programu
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Firmy do 49 pracowników
konsultacja z dietetykiem z analizą składu ciała i wieku metabolicznego
objęcie długotrwałą opieką dietetyczną (regularne spotkania)
eventy – na przykład z przygotowaniem zdrowych soków i przekąsek
wykład prowadzony przez specjalistę – dietetyka, psychologa
gotowanie na żywo
dostęp do materiałów edukacyjnych o zdrowym odżywianiu
nie chcę korzystać z takiego programu
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Czy uważasz, że wprowadzanie do firm rozwiązań zero waste jest potrzebne?
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W jakich obszarach Twoim zdaniem firma
(w której pracujesz aktualnie) może realizować ideę zero waste?
(pytanie wielokrotnego wyboru)
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Infograﬁka została przygotowana na podstawie ankiety sondażowej przeprowadzonej wśród pracowników przez Dailyfruits
W sondażu wzięło udział 523 respondentów. Sondaż przeprowadzono w dniach 26.07-2021 – 31.08.202

