
Aktivera fler på ett enklare sätt

1. Medarbetaren hittar en leve-
rantör i sökmotorn på sajten, 
eller går in helt spontant.

2. Visar legitimation i kassan.

3. Saldot regleras automatiskt 
och syns direkt i alla  
berördas vyer i systemet.

1. Vi går igenom företagets policy för att göra 
inställningar i ActiWay och beslutar om rutiner.

2. Personallista laddas upp, tillsammans med 
org-struktur, chefer och faktureringsadresser.

3. Kommunikation till medarbetarna via affischer, 
e-post och andra aktiviteter.

• Ni får en samlad faktura, specad ner till enskilda 
kostnadsställen, med möjlighet att dra av moms.

• Ni är försäkrade om att bidraget används av rätt 
person, för rätt belopp, till godkända aktiviteter.

• Ni får enkelt översikt över användandet 
 genom statistik i realtid.

• Ni får svar på era frågor direkt från vår kundtjänst 
via mejl eller telefon 9-16, fem dagar i veckan.

förfarande ger fler 
aktiva medarbetare

kommunikation 
på flera nivåer

system för 
administratörerna

snabbt i tre 
enkla steg

• Ni behöver inte ägna värdefull tid åt 
kvittoredovsining och -hantering.

• Statistik finns alltid tillgänglig i ActiWay.

• Strategimöten 2 gånger per år.

• Personalförändringar görs direkt i  
systemet av er eller genom att  
ni skickar personalfil till oss.

• Mobilanpassad 
sökmotor

• Kundtjänst

• Inspirerande  
nyhetsbrev

• Påminnelser

• Test för att hitta rätt 
aktivitet för dig

Friska medarbetare ger framgångs rika 
 företag. Men krånglig hantering och ett 
otydligt friskvårdsutbud gör att alltför få 
utnyttjar sina friskvårdsbidrag. Vi vill att 
fler medarbetare ska ta  chansen till en 
sundare vardag. Och under snart tio år 
har vi utvecklat ett framgångsrecept.

ActiWay är marknadens smidigaste 
system för betalning, administration 
och uppföljning av aktiviteter inom 
friskvårdsbidraget. Med vår modell  
aktiveras fler medarbetare, samtidigt 
som ni får en mer krångelfri vardag.

Enkelt

Kom igång

Vi pratar 
gärna mer

Smidigt

Avlastande

Aktiverande

Missa inte sista 

chansen att 

utnyttja årets 

friskvårdsbidrag!

Hitta friskvård nära dig!

i den löpande  
hanteringen

om er  
friskvård

LEG

Över 6 000 friskvårdspartners

Styrketräning, jympa, klättring, yoga, minigolf, spinning, 
dans, massage, pilates, simning, stresshantering, tennis 
rökavvänjning, bowling, viktminskning, online-tjänster...

08 - 510 622 90
marknad@actiway.se

www.actiway.se


