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Jak wybrać idealny prezent 
dla pracownika? 

Na co się zdecydować, aby Obdarowany poczuł się doceniony i 

zwyczajnie było mu miło? Co sprawi, że nie odłoży prezentu, aby w 

końcu przykryła go warstwa kurzu? Menedżerowie często zadają 

sobie takie pytania. Nasze dziesięcioletnie doświadczenie na 

rynku prezentów pozwoliło nam uzyskać na nie odpowiedzi. Ofe-

rujemy naszą wiedzę i spostrzeżenia, aby wspólnie wybrać najlep-

szy prezent dla pracownika.

Od 10 lat szerzymy pozytywne emocje w biznesie. Narzędziem do 

tego działania są vouchery na przeżycia. Oferta licząca 6000 atrak-

cji pozwala podarować Obdarowanemu możliwość spełnienia 

dowolnego marzenia. Dziś jesteśmy zmęczeni rzeczami, gromadze-

niem ich i przechowywaniem. Teraz liczą się emocje, doświadcze-

nia, przeżycia. I to właśnie one stanowią dobrze dobrany prezent. 

Vouchery na przeżycia można wykorzystać jako prezent dla pracow-

nika, wyróżnienie za szczególne osiągnięcia czy jubileuszowy upo-

minek lub nagrodę w konukrsie firmowym. Jeśli poradnik będzie dla 

Was wartościowy – zachęcamy do podzielenia się nim z innymi. 

Jeżeli w trakcie czytania pojawią się dodatkowe pytania, chętnie 

rozjaśnimy wszelkie wątpliwości. 

Życzymy przyjemnej lektury!



perspektywa 

MENEDŻERA
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Dlaczego warto wykorzystać vouchery na przeżycia?

Pracownicy odzyskują czas 
spędzany w pracy na rzecz 
rodziny i przyjaciół, 
z którymi realizują vouchery

Vouchery gwarantują 
Obdarowanemu 
elastyczność w wyborze 
atrakcji

Vouchery umożliwiają 
pracownikom spełnianie 
prywatnych marzeń

Możesz zawsze napisać do 
naszego BOK, rozumiemy 
potrzebę kontaktu

Dziś liczą się emocje, 
przeżycia, doświadczenia

Jesteśmy zmęczeni 
gromadzeniem 
nadmiaru przedmiotów

RZECZOZMĘCZENIE

BYĆ A NIE MIEĆ

BIUROOBSŁUGI 

KLIENTA 24/7

SPEŁNIONE 

MARZENIE

CZAS DLA BLISKICH

MOŻLIWOŚĆ 

WYBORU

perspektywa 

PRACOWNIKA

Rok lub nawet dwa lata 
na realizację prezentu*

6000 atrakcji do wyboru!

Nie pobieramy 
dodatkowych opłat 
za realizację prezentów

Służymy doświadczeniem 
w komunikowaniu nagród 
w postaci voucherów

Możliwość dostosowania 
wyglądu vouchera do 
preferencji zamawiającego

Realizujemy zamówienia 
nawet w jeden dzień

DŁUGI 

TERMIN WAŻNOŚCI

NAJSZERSZA

 OFERTA W KRAJU

BRAK PROWIZJI

KONCEPTY

MARKETINGOWE

PERSONALIZACJA

REALIZACJA

LAST MINUTE

Przygotujemy atrakcyjną 
ofertę w każdym budżecie

Wzmocnienie pozytywnego 
wizerunku pracodawcy

Jesteśmy otwarci w sprawie 
rozliczeń, formy voucherów, 
komunikacji

Biuro Obsługi, kontakt 
z Obdarowanymi, realizacja, 
wymiany – po naszej stronie

Organizację przygotowania 
i wysyłki od A do Z bierze-
my na siebie

Jesteśmy rzetelną i uczciwą 
firmą

ELASTYCZNOŚĆ

 BUDŻETU

EMPLOYER

BRANDING

ELASTYCZNOŚĆ

 DZIAŁAŃ

OBSŁUGA RÓWNIEŻ 

PO STRONIE 

SERWISU

LOGISTYKA 

PO NASZEJ STRONIE

TRANSPARENTNOŚĆ

perspektywa

FIRMY
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Jak nasi Klienci

wykorzystali

vouchery 

na przeżycia?
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Jak nasi Klienci wykorzystali 
vouchery na przeżycia?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to organizacja, która umożliwia obrót giełdowy papierami 

wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi.
KTO:

Wybrać prezent świąteczny dla pracowników w przedziale wiekowym 20 – 60 lat. Prezent miał być oryginalny 

i zaskoczyć obdarowanych.
WYZWANIE:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie postawiło na prezenty-przeżycia. Ze względu na zróżnicowany wiek 

i zainteresowania pracowników doradziliśmy Gift Vouchery. Stworzyliśmy nową podstronę w naszym serwisie, na 

której umieściliśmy bazę określonych atrakcji wybranych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Były 

to atrakcje rodzinne lub dla dwojga – tak, aby zachęcić pracowników do kreatywnego spędzania czasu z bliskimi.

ROZWIĄZANIE:

Każdy pracownik otrzymał prezent o równej wartości, dzięki któremu mógł spełnić swoje marzenie. 

Gift Voucher można wykorzystać na jedną droższą atrakcję lub kilka tańszych. Obdarowany sam 

decyduje o charakterze atrakcji. Pula atrakcji do wyboru zachęca do spędzania czasu z bliskimi. Prezent dopasowany 

do budżetu oraz indywidualnych preferencji pracowników pomimo bardzo zróżnicowanego teamu. 

KORZYŚCI:

https://katalogmarzen.pl/pl/k/swieta-z-gpw
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Marzenia do wyboru:

Prezent dla Rodziny:

gokarty, ścianka wspinaczkowa, park trampolin, Farma Iluzji, 

spacer z alpakami, lot balonem, rodzinny weekend za miastem, 

Energylandia, escape room, paintball, przygoda na strzelnicy

SPRAWDŹ

Prezent dla Dwojga:

romantyczna kolacja, weekend SPA, masaż dla dwojga, wieczór 

w teatrze, nurkowanie dla dwojga, kolacja w ciemności, skok 

z wysokości, degustacja win, lot paralotnią dla dwojga, lot 

widokowy

SPRAWDŹ

https://katalogmarzen.pl/pl/k/prezent-dla-rodziny
https://katalogmarzen.pl/pl/k/prezent-dla-dwojga
https://katalogmarzen.pl/pl/k/loty-szybowcem
https://katalogmarzen.pl/pl/o/bilet-wstepu-do-energylandii
https://katalogmarzen.pl/pl/k/dla-ciala-i-dla-ducha
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Jak nasi Klienci wykorzystali 
vouchery na przeżycia?

Francuska sieć hipermarketów branży budowlanej należąca do Groupe Adeo. Współpracowaliśmy bezpośrednio 

z Oddziałem Leroy Merlin w Poznaniu.
KTO:

Wykorzystać środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pierwotnie miały być przeznaczone na piknik 

dla 130 pracowników i ich rodzin, ale pandemia uniemożliwiła realizację projektu.
WYZWANIE:

Zamiast integracji firmowej, która nie mogła się odbyć ze względu na pandemię, pracownicy otrzymali vouchery na 

przeżycia. Każdy z nich otrzymał Gift Voucher w formie karty podarunkowej o równej wartości. W zależności od wyso-

kości wynagrodzenia pracownicy dopłacali do voucherów od 5 do 15 złotych.

ROZWIĄZANIE:

Środki z ZFSŚ zostały dobrze wykorzystane. Każdy pracownik otrzymał możliwość wyboru atrakcji, która najlepiej 

odpowiadała jego potrzebom. Vouchery na przeżycia to uniwersalna nagroda, która zachęca pracowników 

do spełniania marzeń i aktywnego spędzania czasu w pojedynkę, z przyjaciółmi lub z rodziną. Każdy pracownik ma 

12 miesięcy na wykorzystanie Gift Vouchera i kolejny rok na realizację kupionych atrakcji.

KORZYŚCI:

https://katalogmarzen.pl/pl/o/voucher-podarunkowy
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Marzenia do wyboru:

Pracownicy poznańskiego oddziału Leroy Merlin mogli wybrać 

dowolne marzenie spośród 6000 propozycji na naszej stronie, 

między innymi atrakcje dla jednej osoby (skok 

ze spadochronem, warsztaty językowe online), marzenia dla 

dwojga (nurkowanie, wieczory SPA), atrakcje rodzinne (lot 

balonem, trampoliny, rodzinne wyjście na gokarty).

Poznaj więcej pomysłów na wykorzystanie 
środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych.
 

SPRAWDŹ

https://katalogmarzen.pl/pl/k/vouchery-zfss
https://katalogmarzen.pl/pl/o/rodzinna-zabawa-na-farmie-iluzji
https://katalogmarzen.pl/pl/o/kurs-sushi
https://katalogmarzen.pl/pl/k/nurkowanie
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Jak jeszcze możesz 

wykorzystać vouchery 

na przeżycia

 w Twojej firmie? 

Inspiracje dla HR
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Prezent dla pracownika na święta
Jak możesz wykorzystać vouchery

na przeżycia w Twojej firmie?

Coroczne wyzwanie dla działów HR i liderów zespołów - prezenty 

bożonarodzeniowe. Mają dawać radość, a nie sprawiać problemy 

logistyczne, powinny być trafione i dopasowane. Znacznie ciekaw-

szym prezentem zamiast wina jest voucher na degustację wina, a 

zamiast czekoladek voucher na masaż czekoladowy. 

Czekoladę można dorzucić w bonusie. Każdy nasz prezent 

ma przeznaczone miejsce na życzenia oraz logo, jest gustownie 

opakowany. Mamy dla Ciebie trzy możliwości.

#1 Gift Voucher

Jeśli wahasz się co do prezentu i chcesz mieć pewność, że będzie 

trafiony, mamy idealne rozwiązanie dla firm - Gift Voucher - karta 

podarunkowa na określoną kwotę. Nominał można dopasować do 

własnych możliwości budżetowych. Gift Voucher uprawnia jego 

posiadacza do wyboru dowolnej z 6000 atrakcji w serwisie 

Katalog Marzeń. Obdarowany pracownik sam zdecyduje, czy w 

ramach nagrody woli się zrelaksować podczas luksusowego 

masażu, czy wybierze zastrzyk adrenaliny i skok ze spadochronem. 

Voucher ważny jest przez rok, a zakupiona dzięki niemu atrakcja… 

kolejne 12 miesięcy! Darczyńca ma pewność, że prezent będzie 

trafiony, a Obdarowany otrzymuje radość ze spełnionego marzenia. 

 

Nawet 2 lata

na zrealizowanie

prezentu

6000

atrakcji

do wyboru

https://katalogmarzen.pl/pl/o/voucher-podarunkowy
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Prezent dla pracownika na święta
Jak możesz wykorzystać vouchery

na przeżycia w Twojej firmie?

#2 Vouchery Otwarte i Pakiety Marzeń

To dobry wybór, kiedy znasz zainteresowania pracownika, który ma 

otrzymać prezent. Masz szansę podarować mu pakiet gromadzący 

atrakcję z danej dziedziny. Dla fanów adrenaliny idealnie sprawdzą 

się Pakiet Marzeń Przygoda, dla potrzebujących relaksu Pakiety 

Kwotowe do SPA. Do wyboru jest też Pakiet Marzeń dla Niej, dla 

Niego, dla Dwojga oraz seria pakietów z atrakcjami w konkretnym 

mieście.

#3 Voucher na konkretną atrakcję

Jeśli wiesz, o czym marzy pracownik, którego chcesz obdarować - 

wybierz voucher na konkretną atrakcję. Kategorie latanie 

i opadanie, dla ciała i ducha, prezenty ekstremalne, artystyczne, 

kreatywne - pomogą Ci znaleźć idealny prezent z okazji Bożego 

Narodzenia. Na voucherze nie ma ceny. Wartość prezentu jest 

zazwyczaj postrzegana wyżej niż jego faktyczna cena.

 

 

SPRAWDŹ

Więcej inspiracji zebraliśmy na stronie
Prezenty dla Pracowników na święta.

https://katalogmarzen.pl/pl/k/prezent-dla-pracownika
https://katalogmarzen.pl/pl/o/pakiet-marzen-przygoda
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Integracja zespołu
Jak możesz wykorzystać vouchery

na przeżycia w Twojej firmie?

Sami testujemy naszą ofertę i po 10 latach na rynku staliśmy się 

ekspertami od przeżyć. Pomysły na integracje zespołu to nasz 

konik. Wiemy, co spodoba się pracownikom i znamy sposoby na to, 

jak budować pozytywne relacje w zespole. 

Zintegrowany team oznacza nie tylko lepszą atmosferę w pracy, ale 

też większą produktywność i korzyści dla całej firmy. Najczęściej 

integracje przybierają formę wspólnych wyjazdów, podczas których 

warto zadbać o rozrywki zawierające elementy grywalizacji, takie 

jak wspólna wyprawa Offroad 4x4. 

Skutecznie integrować można się również bezpośrednio po 

godzinach pracy, bez konieczności opuszczania miasta. Idealnie na 

tę okazję sprawdzi się grupowe wyjście do pokoju zagadek, zabawa 

w pokoju VR, warsztaty kulinarne,  paintball dla grupy czy wyścigi 

na torze gokartowym. Możliwe są też integracje online, gdy wielu 

z nas pracuje w domu, np degustacja wina lub kurs kulinarny z 

dostawą produktów. Jeśli wykorzystaliście juz Państwo całą pulę 

interesujących pomysłów na integrację pracowników 

- skontaktujcie się z nami. Dobrze zorganizowana integracja 

procentuje cały rok, warto pomyśleć o niej wcześniej! 

Wejdź w świat wirtualnej 
rzeczywistości

SPRAWDŹ

Paintball dla grupy

SPRAWDŹ

Escape room - pokój zagadek

SPRAWDŹ

Off Road 4x4

SPRAWDŹ

https://katalogmarzen.pl/pl/o/off-road-4x4
https://katalogmarzen.pl/pl/k/escape-room-pokoj-zagadek
https://katalogmarzen.pl/pl/o/paintball-dla-4-osob
https://katalogmarzen.pl/pl/o/wejdz-w-swiat-wirtualnej-rzeczywistosci
https://katalogmarzen.pl/pl/k/integracja-zespolu
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Antidotum na wypalenie zawodowe
Jak możesz wykorzystać vouchery

na przeżycia w Twojej firmie?

W 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia dopisała wypalenie 

zawodowe do listy chorób i problemów zdrowotnych. Przed 

menedżerami stoi wyzwanie - jak zapobiec stresowi w pracy, 

którego nie da się skutecznie zredukować? 

Zawsze najważniejsza jest rozmowa. To regularne trzymanie ręki 

na pulsie pozwoli odpowiednio wcześnie zareagować na pierwsze 

oznaki wypalenia zawodowego. Jako menedżer kontroluj 

nadgodziny, ustal odpowiedni zakres obowiązków. 

Jeśli widzisz u pracownika oznaki zmęczenia, wyślij go na urlop. 

Możesz wykorzystać voucher na weekendową wycieczkę do 

dowolnego miejsca w Polsce. Taki wypad pozwoli naładować 

baterie i przygotować się na nowe wyzwania.

Być może pracownik odczuwa brak czasu na realizowanie własnych 

pasji? Rozwój umiejętności niezwiązanych bezpośrednio z pracą 

zawodową procentuje również w pracy. Kurs nurkowania 

dla pasjonata wodnych atrakcji, kurs gotowania dla amatora 

kuchennych rewolucji lub sesja lekcji golfa skutecznie pozwolą 

odetchnąć od pracy, nie zapominając jednak o geście ze strony 

menedżera czy pracodawcy. Dla przepracowanego pracownika 

prezent w postaci wartościowo spędzonego czasu jest tym, co w 

pewnym sensie pracodawca mu oddaje. Dobrze spędzony czas 

będzie doceniony i będzie dowodem tego, że pracownik i jego 

potrzeby zostały zauważone.

Indywidualna nauka golfa

SPRAWDŹ

Kurs gotowania: 
kuchnia bałkańska

SPRAWDŹ

Kurs nurkowania 
(PADI/PSAI)

SPRAWDŹ

Weekendy i Wycieczki 
na Prezent

SPRAWDŹ

https://katalogmarzen.pl/pl/o/kurs-nurkowania-padi
https://katalogmarzen.pl/pl/o/kurs-gotowania-kuchnia-balkanska/warszawa
https://katalogmarzen.pl/pl/o/indywidualna-nauka-golfa
https://katalogmarzen.pl/pl/k/weekendy-i-wycieczki
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Motywacja dla pracowników 
bez wychodzenia z domu

Jak możesz wykorzystać vouchery
na przeżycia w Twojej firmie?

Pandemia zaskoczyła nas wszystkich. Oprócz obaw o zdrowie 

pojawiły się również trudności związane z organizacją pracy zdalnej. 

To wyzwanie dla menedżerów, którzy dbają o utrzymanie 

odpowiedniego poziomu motywacji wśród pracowników. Jak dbać 

o nią na odległość? Oprócz spotkań i rozmów online, 

z wykorzystaniem Internetu można również w ten sposób 

świętować ważne okazje i zdobywać nowe umiejętności.

Prezenty na odległość absolutnie nie są gorsze niż te tradycyjne. 

Proste gesty, jak kolaż zdjęć czy film z życzeniami nagrane z pomocą 

programu do wideokonferencji z pewnością wywołają uśmiech na 

twarzy każdego pracownika obchodzącego jubileusz czy świętują-

cego sukces zawodowy.W takim przypadkach jako prezent świetnie 

sprawdzi się voucher na nieograniczony dostęp do ebooków, kody 

na platformę filmową czy zestaw sushi zamówiony z dostawą pod 

drzwi.

Kursy online to okazja do poszerzenia horyzontów i wykorzystania 

czasu, który jesteśmy zmuszeni spędzić w domu. Wystarczy 

komputer i dostęp do Internetu, żeby wziąć udział w kursie 

językowym online czy zajęciach rozwijających umiejętność 

szybkiego czytania.

Kursy rozwojowe

SPRAWDŹ

Kursy językowe on-line 
(5 języków)

SPRAWDŹ

Voucher na sushi z dostawą 
do domu

SPRAWDŹ

Ebooki i audiobooki 
bez limitu

SPRAWDŹ

https://katalogmarzen.pl/pl/o/ebooki-i-audiobooki-bez-limitu
https://katalogmarzen.pl/pl/o/voucher-na-sushi-z-dostawa-do-domu
https://katalogmarzen.pl/pl/o/kursy-jezykowe-on-line-5-jezykow
https://katalogmarzen.pl/pl/k/prezenty-rozwijajace
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Wykorzystanie Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych

Jak możesz wykorzystać vouchery
na przeżycia w Twojej firmie?

Utworzenie takiego funduszu jest obowiązkowe we wszystkich jednostkach budżetowych oraz firmach prywatnych, które zatrudniają więcej niż 

50 pracowników. Jak najlepiej wykorzystać środki z ZFFŚ? Mają one wspierać pracowników, którzy potrzebują pomocy socjalnej. Zwykle to 

pracodawca decyduje o tym, jak mają zostać rozdysponowane. Według przepisów można wykorzystać je na:

Istnieje wiele możliwości, na które warto przeznaczyć środki zgromadzone w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wszystkie nasze inspiracje 

zgromadziliśmy w dedykowanej kategorii Vouchery ZFŚS. Pracownicy, którzy chcą skorzystać z Funduszu, są zobligowani tylko do złożenia 

wniosku do odpowiedniego działu w firmie. Warto mądrze rozdysponować te środki i stworzyć pracownikom możliwość do spełnienia marzeń 

zarówno własnych jak i swoich bliskich. Vouchery o długim terminie realizacji pomoga elastycznie zaplanować bezpieczny i komfortowy czas 

realizacji. We współpracy z doradcą podatkowym stworzyliśmy artykuł o możliwościach ksiegowania voucherów kupowanych ze środków 

z ZFŚS.

Wypoczynek dla dzieci 
- rodzinny weekend 
we Wrocławiu z wizytą 
w ZOO 

SPRAWDŹ

Świadczenia urlopowe,
na przykład weekend 
dla dwojga w wybranej 
lokalizacji 

SPRAWDŹ

Działalności 
sportowo-rekreacyjnej 
- nauka gry w tenisa, 
zajęcia crossfitness

SPRAWDŹ

Działalności 
kulturalno-oświatowej - bilety 
na koncerty, kina lub teatru

SPRAWDŹ

https://katalogmarzen.pl/pl/k/weekend-dla-dwojga
https://katalogmarzen.pl/pl/k/weekend-rodzinny
https://katalogmarzen.pl/pl/k/spektakle-teatralne
https://katalogmarzen.pl/pl/k/aktywnie-i-sportowo
https://katalogmarzen.pl/pl/k/vouchery-zfss
https://b2b.katalogmarzen.pl/voucher-dla-pracownika-a-podatek/#Voucher_ZFSS_-_voucher_dla_pracownika_ufundowany_ze_srodkow_Zakladowego_Funduszu_Swiadczen_Socjalnych
https://b2b.katalogmarzen.pl/voucher-dla-pracownika-a-podatek/#Voucher_ZFSS_-_voucher_dla_pracownika_ufundowany_ze_srodkow_Zakladowego_Funduszu_Swiadczen_Socjalnych
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Prezenty uznaniowe
Jak możesz wykorzystać vouchery

na przeżycia w Twojej firmie?

Nagrody rzeczowe w postaci pucharów, medali i dyplomów 

odchodzą w zapomnienie. Dzisiaj skupiamy się na emocjach 

i doświadczeniach. Pracownicy oczekują prezentów, które pozwolą 

im aktywnie spędzić wolny czas, zdobyć nowe umiejętności lub 

spełnić własne marzenie.

Wyróżnienie pracownika to niezwykle ważny element w procesie 

motywacji. Nagroda skutecznie zachęca do dalszych działań i jest 

wyrazem podziękowania za trud włożony w wypełnianie 

obowiązków. Dlaczego warto wykorzystać vouchery na przeżycia 

jako nagrody dla pracowników? Dzięki różnym poziomom 

cenowym voucherów, dopasujesz prezenty do własnego budżetu.

Przeprowadziliśmy wśród pracowników badanie, z którego jasno 

wynika, że najmniej atrakcyjne dla nich prezenty to podarunki z logo 

firmy. Otrzymując vouchery na przeżycia, mogą spełniać swoje 

marzenia: chwila relaksu tylko dla siebie podczas zabiegów SPA, 

zastrzyk adrenaliny na profesjonalnym torze wyścigowym 

w luksusowym aucie, warsztaty z tworzenia lasu w słoiku, na które 

nigdy nie było czasu.

https://b2b.katalogmarzen.pl/nagrody-dla-pracownika/
https://katalogmarzen.pl/upload/Pliki/Raport_Prezenty_dla_Pracownikow.pdf
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Prezenty uznaniowe
Jak możesz wykorzystać vouchery

na przeżycia w Twojej firmie?

Jazda Samochodem
Rajdowym

SPRAWDŹ

Masaże i zabiegi SPA

SPRAWDŹ

Prezent dla Rodziny

SPRAWDŹ

Stwórz własny Las w Słoiku

SPRAWDŹ

Prezenty od pracodawcy wynagradzają stres związany z pracą, redukują napięcie. Pozwalają na kreatywne spędzenie czasu z rodziną 

lub znajomymi, rozwój swojego hobby. Wielu pracowników uważa je po prostu za miły gest od firmy. Świetnie sprawdzą się jako prezent 

na urodziny, jubileusz, narodziny dziecka czy ślub pracownika. Warto, by do prezentu dodać osobiste życzenia lub gratulacje. 

https://katalogmarzen.pl/pl/k/masaze-i-zabiegi-spa
https://katalogmarzen.pl/pl/k/samochody-rajdowe
https://katalogmarzen.pl/pl/o/stworz-wlasny-las-w-sloiku
https://katalogmarzen.pl/pl/k/prezent-dla-rodziny
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Docenianie pracownika
Jak możesz wykorzystać vouchery

na przeżycia w Twojej firmie?

Jak skutecznie docenić pracownika? Według raportu Nais 

“Docenianie pracowników” największy wpływ na wskaźnik 

zadowolenia ma poczucie docenienia przez szefa – różnica 

w zadowoleniu między najmniej a najbardziej docenianymi wyniosła 

aż 27%. W drugiej kolejności wpływ na zadowolenia pracownika ma 

poczucie docenienia przez zespół i firmę. Oprócz słownej pochwały 

i feedbacku warto przygotować nagrodę dla pracownika 

za szczególne osiągnięcia.

Pracownicy wysoko cenią nagrody finansowe i karty przedpłacone 

lub bony, które mogą wykorzystać na realizację swoich pasji. 

Nagroda w postaci vouchera na przeżycie, szczególnie Gift 

Voucher, to połączenie nagrody finansowej i bonu. Dla pracownika 

jest gwarancją możliwości wyboru atrakcji, którą ma ochotę 

w danym momencie zrealizować. To sprawia, że wyróżnienie 

w postaci vouchera nie zostanie odłożone w kąt jak materialny 

prezent. Radość jest zaś podwójna – w trakcie ottrzymania 

prezentu, a potem jego realizacji. Prezent jest zapamiętany.

Voucher może mieć dowolny nominał w zależności od budżetu 

firmy. Pracownikowi pozwoli spełnić swoje marzenie, skupić się na 

pasji lub spędzić z rodziną kreatywnie czas, którego ostatnio mu 

brakowało.

https://nais.pl/wp-content/uploads/2020/03/Nais_podrecznik.pdf


Docenianie pracownika
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Jak możesz wykorzystać vouchery
na przeżycia w Twojej firmie?

#KUDOS, czyli pochwała pracownika może mieć elastyczne 

zastosowanie. Mogą to być nagrody za zaangażowanie w konkretny 

projekt, w budowanie realcji w zespole, koleżeńską postawę, 

działania na rzecz firmy lub działania charytatywne.

Nasze vouchery są kupowane przez klientów również do tego celu. 

Członkowie zespołu przyznają sobie wzajemnie kudosy 

za ustalone wcześniej kryteria i potem te kudosy są wymieniane 

na Marzenia z Katalogu Marzeń. Tak działa już kilku naszych 

klientów. 

Kudosy nie muszą być drogie. Vouchery, które nie przekraczają 

wartości kilkudziesięciu złotych i są ekwiwalentem kwiatów, 

bombonierki lub kawy, to np. masaż czekoladowy, gokartowe intro, 

relaks w grocie solnej, voucher na własne cotton balls, degustacja 

wina, warsztaty czekoladowe, kody na platformę filmową. Pięknie 

opakowane z osobistą dedykacją będą docenione, zapamiętane 

i będą służyły budowaniu atmosfery w zespole. 
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Nagrody w konkursach firmowych
Jak możesz wykorzystać vouchery

na przeżycia w Twojej firmie?

Organizujecie w Waszej firmie konkursy, chcecie zachęcić 

pracowników do aktywnego trybu życia albo udziału w akcjach 

charytatywnych? Każda grywalizacja, wyzwanie staje się 

atrakcyjniejsze, jeśli w grę wchodzą nagrody.

Takie inicjatywy ze strony liderów zespołów mają wpływ 

na budowanie zaangażowania w życie i działania firmy, a także 

na ich chęć podejmowania działalności społecznej. 

Dodatkowe projekty, konkursy i wyzwania zawsze wnoszą 

do firmowej atmosfery świeżość, która przekłada się na motywację 

pracowników. Wprowadzają atmosferę koleżeńskości, która zbliża 

do siebie członków zespołu. Wspólny cel lub koleżeńska rywalizacja 

łączy ludzi.

W ramach zachęty do podejmowania dodatkowych aktywności 

warto zaplanować atrakcyjne nagrody. Mogą zaczynać się już od 

kilkunastu złotych, jak relaksująca wizyta w grocie solnej czy 

voucher na jazdę gokartem. Nieco większy budżet pozwoli na 

wybór jednego z absolutnych bestsellerów w tej kategorii 

podarunków dla pracowników: otwartego voucheru do SPA, dzięki 

któremu pracownik może wybrać dowolne zabiegi w jednym 

z kilkudziesięciu salonów w Polsce.

Voucher SPA 300 PLN

SPRAWDŹ

Jazda Gokartem

SPRAWDŹ

Relaks w Grocie Solnej

SPRAWDŹ

Prezenty już 

od kilkunastu 

złotych

https://katalogmarzen.pl/pl/o/relaks-w-grocie-solnej
https://katalogmarzen.pl/pl/k/gokarty
https://katalogmarzen.pl/pl/o/voucher-spa-300-pln


22

Nagrody w konkursach firmowych
Jak możesz wykorzystać vouchery

na przeżycia w Twojej firmie?

Przykład #1

Możecie na początku poprosić członków zespołu 

o określenie ich marzenia i wspólnie wyznaczyć jego 

wartość materialną, np. 1000 zł. Potem określić kryteria 

zdobywania kolejnych punktów, np. każde 50 punktów to 

wartość Gift Vouchera 50zł. Przykładowo pracownik 

wskazał jako marzenie weekend SPA w hotelu. Gdy 

pracownik zrealizuje wszystkie zadania i zdobędzie 20 Gift 

Voucherów o wartości 50zł, będzie mógł wymienić je na 

swoje zadeklarowane marzenie. Jeśli zaś nie uda mu się 

zrealizować celu w pełni, będzie mógł wykorzystać 

zebraną kwotę na wymianę Gift Voucherów na inne 

mniejsze marzenie, np. popołudnie SPA lub pojedynczy 

masaż. Nadal będzie doceniony i zaangażowany.

Przykład #2
 
Można ustanowić konkurs tematyczny – np. Marzenie z 

adrenaliną. W konkursie może być do wygrania np. jazda 

Lamborghini 4 okrążenia lub weekend z wyprawą Off road 

4x4.  Można również ustanowić mniejsze nagrody, 

realizując nadal koncept tematyczny. Np. od 29 zł może to 

być gokartowe Intro, za 100 zł przygoda na quadzie, za 

200zł jazda off road lub jazda Teslą, za 500 zł wiele 

wariantów jazd super autami, a od 1500 zł weekend z 

wyprawą off road oraz jazdy lamborghini lub ferrari. Tym 

samym w każdym budżecie będzie to nagroda 

motoryzacyjna z adrenaliną.
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VOUCHERY PAKIETY MARZEŃ GIFT VOUCHERY

Typ vouchera dopasowany do potrzeb Waszej organizacji

CECHY:

To Ty decydujesz, co chcesz 

podarować np. lot szybowcem,

jazda Ferrari, masaż, a może kurs

 gotowania? 

Pakiet kilkudziesięciu atrakcji w całej 

Polsce. Pakiety dobrane tematycznie 

np. dla Niej, dla Niego, dla Dwojga, 

za Kierownicą, Kulinaria.

Karty podarunkowe o dowolnym 

nominale.  Obdarowany sam 

zdecyduje, jakie przeżycie chce 

zrealizować. 

Na voucherze nie ma informacji 

o cenie. 

Na voucherze nie ma informacji

 o cenie. 

Na voucherze widnieje

jego wartość. 

Kiedy dobrze wiesz, czego

 pragnie Obdarowany 

lub co pasuje 

do tematyki Twojego projektu. 

Gdy nie masz pewności, 

co wybrać i chcesz podarować 

możliwość wyboru.

Gift Voucher będzie trafionym 

wyborem, kiedy chcesz dać 

Obdarowanemu całkowitą 

dowolność wyboru.

PREZENT:

KIEDY WYBRAĆ
TEN RODZAJ
PREZENTU?

CZY
NA PREZENCIE

JEST CENA?

Oferta szyta na miarę - opowiedz nam o swoim projekcie, a my znajdziemy rozwiązanie. Jeżeli szukasz bardzo spersonalizowanych rozwiązań 

prezentowych dla pracowników, klientów czy partnerów biznesowych, z przyjemnością przygotujemy ofertę dedykowaną.
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Dowiedz się, 

jak wdrożyć takie 

rozwiązania 

w Twojej firmie

Napisz do nas

Anna Mastalerczuk

New Business Manager

T: +48 533 334 710

E: amastalerczuk@katalogmarzen.pl
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Olga Pruszkowska
Manager ds. komunikacji

i oferty biznesowej
T: +48 577 501 903 

E: opruszkowska@katalogmarzen.pl

Klaudia Bogusz
Junior Content Specialist

T: +48 530 145 130
E: kbogusz@katalogmarzen.pl

Marta Zubik
Graphic Designer

T: +48 530 145 130
E: mzubik@katalogmarzen.pl

AUTORZY




