VELKOMMEN TIL GOPATCH ERHVERV
Et bedre liv – Forebyggelse & Årsagsbehandling

Akupunktur

Psykolog

Ernæringsterapi
Fodterapeuter
Meditation
Tandlæger
Body-sds
Læger
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Yoga

Zoneterapi Kinesiologi Heilpraktik Kranio-sakral

Undervisning
Uddannelser
Foredrag

Kurser

SUNDHEDSORDNING

Sundhedsordning
Forebyggelse & Årsagsbehandling

Sundhedsordning
Forebyggelse & Årsagsbehandling

EN GOPATCH BEHANDLER KOMMER I DYBDEN
SUNDHEDSORDNINGER
Hos GoPatch erhverv arbejder vi
med sundhedsordninger til store
og små virksomheder. GoPatch
er opdelt i flere afdelinger, som
betyder maksimal udnyttelse af
de enkelte afdelingers
kompetencer.

SUNDHEDSANSVARLIG MEDARBEJDER
Hos GoPatch mener vi, at alle virksomheder
skal have en sundhedsansvarlig medarbejder,
som har gennemgået vores grundlæggende
kurser. Dette kan være et stort aktiv hos
virksomheden, og betyder at man kan
forebygge mange skader, før de sker.
SMÅ OG STORE VIRKSOMHEDER
Virksomheder har forskellige
behov. Derfor har vi udviklet 2
forskellige modeller, som retter
sig mod henholdsvis små og store
virksomheder. Store
virksomheder er virksomheder,
der ønsker behandlere på egen
adresse.

BEHANDLERE
Gopatch har opbygget et
landsdækkende netværk af højt
kvalificerede behandlere. For at være
en del af Gopatch konceptet skal man
opfylde forskellige krav i forhold til
uddannelse. Alle behandlere har fokus
på forebyggelse og årsagsbehandling.
NY BEHANDLINGSFORM – NY TEKNOLOGI
Hvad er det vi kan? En GoPatch behandler har en uddannelse, som
omfatter en helt ny teknologi, der er kommet til Danmark i 2009. Denne
nye behandlingsteknologi bruges i samarbejde med behandlerens
normale kompetencer, og dette samspil giver nogle helt fantastiske
resultater. Ved at bruge denne nye teknologi i behandlingen, kan man
behandle symptomer som smerte, mangel på energi, søvnproblemer og
opbygning af immunforsvaret med meget hurtigere resultater. Det
betyder for den enkelte virksomhed en mere effektiv og smidig
medarbejderstab.
OVERFLADISK BEHANDLING HJÆLPER IKKE - MAN SKAL
ÅRSAGSBEHANDLE

www.gopatcherhverv.dk

OMKOSTNINGER OG BEHOV
GoPatch udarbejder, sammen med den
ansvarlige repræsentant fra den enkelte
virksomhed, det koncept som passer til
virksomheden. Her er det vigtigt, at
økonomi og behov hænger sammen.
PRØVE BEHANDLING
Store virksomheder har mulighed for at få
repræsentanter fra GoPatch behandlingsafdeling på besøg i virksomheden, hvor vi
ganske gratis udfører en prøvebehandling.
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