Stowarzyszenie Mierz Wysoko - Otwarty Warsztat Rowerowy
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) w Twojej firmie

O NAS

Otwarty Warsztat Rowerowy, zajmujący się rozwojem
kultury
rowerowej,
jest
jednym
z
projektów
Stowarzyszenia Mierz Wysoko. Wspieramy rowerzystów
oferując darmowy dostęp do narzędzi oraz darmowe
warsztaty napraw, promujemy także ideę recyclingu,
dając drugie życie używanym rowerom.

WESPRZYJ
DZIAŁANIA
SPOŁECZNE

Współpraca ze Stowarzyszeniem i wsparcie naszych
działań społecznych jest dla firmy szansą na rozwój
strategii CSR i budowę wizerunku firmy jako społecznie
odpowiedzialnej i dbającej o środowisko.

ZADBAJ O
PRACOWNIKÓW
ZADBAJ O
WIZERUNEK

Jednocześnie skorzystanie z usług oferowanych przez
Otwarty Warsztat Rowerowy może być dodatkowym
benefitem dla pracowników, pomoże zbudować więź z
firmą, zintegrować cały zespół oraz podnieść
zaangażowanie.
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USŁUGI DLA FIRM

MOBILNY
SERWIS
ROWEROWY

W ramach Mobilnego Serwisu Rowerowego
oferujemy usługę przyjazdu we wskazane miejsce i
wykonania podstawowych napraw w rowerach
pracowników. Jest to akcja, która zachęca
pracowników do dojazdu do firmy na rowerze.
Może być też urozmaiceniem firmowego pikniku.
W trakcie serwisu możemy przeprowadzić także
zajęcia z podstaw dbania o rower, dzięki czemu
pracownicy wyniosą z oferty dodatkową wartość.
W zakresie Mobilnego Serwisu Rowerowego
mieści się:
regulacja hamulców i przerzutek
smarowanie łańcucha
kontrola luzu łożysk suportu oraz łożysk steru
sprawdzenie połączeń gwintowanych
sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu

Warsztaty Napraw Rowerowych to ciekawa
formuła
imprezy
integracyjnej
dla
pracowników.
W ramach kilkugodzinnych warsztatów
prowadzonych
w
naszym
Warsztacie
pracownicy integrują się wokół wspólnej
aktywności - pod okiem mechaników uczą się
wykonywać podstawowe naprawy. Serwisują
rowery własne lub dostarczone przez nas
rowery-darowizny, które zostają następnie
przekazane
dzieciom
lub
rodzinom
uchodźczym.

WARSZTATY
NAPRAW
ROWEROWYCH

Na
pamiątkę
uczestnicy
Warsztatów
otrzymują podręczne zestawy naprawcze
oraz bidony.
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USŁUGI DLA FIRM

RAJD ROWEROWY
Rajd
rowerowy
to
propozycja
integracji
pracowników podczas aktywnej formy spędzenia
wolnego czasu w otoczeniu natury. Kilkugodzinną
wycieczkę kończy piknik lub wspólne ognisko.

ROWERY FIRMOWE
Oferujemy dostarczenie rowerów firmowych
o wyglądzie dopasowanym do identyfikacji
wizualnej firmy. W cenie rowerów mieści się
roczna obsługa serwisowa (dojazd i naprawa
w siedzibie firmy).
Zapewnienie
pracownikom
rowerów
firmowych oraz odciążenie ich z kosztów
naprawy może być ciekawym bonusem ze
strony pracodawcy. Wygląd rowerów stanowi
dla firmy reklamę, firma prezentuje się jako
dbająca o pracowników oraz o środowisko.

BONY DLA PRACOWNIKÓW NA
ZAKUP LUB SERWIS ROWERU
Bony na zakup lub serwis roweru mogą być
urozmaiceniem okolicznościowych premii dla
pracowników.
W ofercie mamy bony o dowolnej wysokości.
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KONTAKT

OTWARTY WARSZTAT ROWEROWY
UL. WOLNOŚĆ 2
01-018 WARSZAWA
TEL. 506 693 555
INFO@MIERZWYSOKO.ORG.PL
FB: OTWARTY WARSZTAT ROWEROWY
INSTAGRAM: OTWARTY.WARSZTAT.ROWEROWY
WWW.OTWARTYWARSZTATROWEROWY.PL

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

