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Stoelmassage wordt
ingezet ter preventie van
werkgerelateerde klachten.
Bijvoorbeeld van RSIklachten die al snel ontstaan
bij repetitief werk achter
beeldschermen of fysiek
belastend werk.

Stoelmassage op elke werkplek
Stoelmassage is een efﬁciënt middel om de
vitaliteit van de werknemers op de werkplek
te ondersteunen. Stoelmassage kan bij Sit4it
eenvoudig worden ingehuurd en is op elke
locatie mogelijk. Er is geen voorbereiding nodig,
de medewerker kan snel weer aan het werk.

Arrangementen
Sit4it biedt speciale
arrangementen met
voordelige tarieven voor
regelmatige gebruikers.

Event massage
Stoelmassage is een prima marketingtool bij events,
bedrijfs- en productpresentaties. Het versterkt op
positieve wijze de binding met uw klanten of publiek
en is een attractieve aanvulling op een seminar,
bedrijfsfeest, beurs of congres. Sit4it stoelmassage
voegt zich gemakkelijk in elk programma.

Sit4it gebruikt drukpuntmassage (shiatsu) om deze
klachten te behandelen.
Met deze techniek wordt de
doorstroming in het lichaam
gestimuleerd en het zelfherstellend vermogen van het
lichaam wordt geactiveerd.
Fysieke ontspanning zorgt
voor een betere concentratie,
helder denken, meer focus en
meer energie.
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Sit4it uses pressure point massage
(shiatsu) to treat these complaints.
With this technique the ﬂow in the
body is stimulated, tension decreases and the self-healing capacity
of the body is activated. Physical
relaxation provides recovery, better
concentration, clear thinking, more
focus and more energy.

Chair massage
is used to prevent work-related
complaints. For example RSI
complaints that quickly arise during
repetitive work behind screens. But
also for complaints as a result of
physically demanding work.

Event massage
Chair massage is a great marketing tool for
events and company or product presentations.
It positively strengthens the bond with your
customers or audience and is an attractive
addition to a seminar, company event or a
congress. Sit4it chair massage easily ﬁts into
any location or activity program.

Arrangements
Sit4it offers special
arrangements with
cheaper rates for
regular users.

Chair massage at the workplace
Chair massage is an efﬁcient and effective means to
support the vitality of employees in the workplace.
Chair massage can easily be hired at Sit4it and is
possible at any location.
There’s no special preparation or change of clothes
involved, so it’s easy and convenient. The employee
can return to work quickly.
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