
ZAINSPIRUJ SWOICH 
PRACOWNIKÓW DO PROWADZENIA 
ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Rozwiązania zdrowotne dacadoo dla firm 



SIEDZENIE JEST 
NOWYM 
NAŁOGIEM
Brak ruchu powoduje światowy niepokój 
i zabija więcej ludzi niż palenie tytoniu. 
Pracownicy spędzają 60% swojego cza-
su w miejscu pracy w pozycji siedzącej. 
W rezultacie tego ponad 50% pracown-
ików ćwiczy niewystarczająco dużo.

ZDROWY 
PERSONEL TO 
DOBRA 
KONDYCJA FIRMY

Promocja elektronicznych rozwiązań 
zdrowotnych odgrywa znaczącą role w 
motywacji i aktywowaniu pracowników do 
prowadzenia zdrowego stylu życia. Badania 
wskazują, że każda złotówka zainwestowana 
w firmowe programy zdrowotne skutkuje ROI 
na poziomie 3-6zł.



POZNAJ SWÓJ 
WSKAŹNIK
Cyfrowa Platforma dacadoo w sposób prosty i zabawny 
motywuje pracowników do kontrolowania i angażowan-
ia w swoje życie i zdrowie, posługując się Wskaźnikiem 
Zdrowia. 
Wskaźnik Zdrowia dacadoo jest naukowo obliczoną 
liczbą od 1 (niski) do 1000 (wysoki) oraz składa się z 
tego: kim jesteś (ciało), jak się czujesz (emocje) i jak 
żyjesz (styl życia).

WSKAŹNIK KONDYCJI FIRMY W CZASIE 
RZECZYWISTYM
Przegląd ogólnej kondycji twojej organizac-
ji dokonuje się przez anonimowe raporty 
firmowe w czasie rzeczywistym.

SPRZĘT I NIEZALEŻNOŚĆ APLIKACJI
dacadoo pozwala użytkownikom na trans-
fer między urządzeniami takimi jak liczniki 
kroków, liczniki kalorii, pulsometr, smart 
watch, etc. z aplikacjami w  sposób prosty, 
umożliwiając automatyczny przepływ danych 
do dacadoo.

W PEŁNI MOBILNY
dacadoo jest rozwiązaniem mobilnym 
po¬siadającym aplikacje dla iOS i Android, 
dzięki którym mamy możliwość połącze¬nia 
z innymi jednostkami tj.: komputer, tablet, 
smartphone, etc.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH
Wszystkie dane zgromadzone w systemie 
dacadoo są ściśle chronione. 
Do bezpiecznego przechowywania twoich 
danych wykorzystuje najnowszą metodę 
kryptograficzną.

DLACZEGO FIRMY WYBIERAJĄ DACADOO



DACADOO DLA 
WSZYSTKICH!
dacadoo jest prosty i łatwy w użyciu. 
Dlatego też współczynnik aktywności w 
przypadku Firmowych Wyzwań z daca-
doo wynosi 50%.

DACADOO
Specjalizujemy się w podnoszeniu 
świadomości i aktywności 
prozdrowotnych oraz podnosimy 
poziom zadowolenia i jakości życia. 
Platforma dedykowana jest dla klientów 
firm ubezpieczeniowych na całym 
świecie.

Zainspiruj swoich klientów by stali się 
odpowiedzialni za swoje zdrowia z 
dacadoo.

TO DZIAŁA
Badania przeprowadzone wśród 67000 
uśytkowników dacadoo wykazujś, śe:
• 29.4% straciło na wadze, 11.1% obniśyło 

ciśnienie krwi, 9.8% obniśyło tśtno 
spoczynkowe serca, 41.8% obniśyło 
ryzyko zachorowania na cukrzycś.

• W tym samym czasie ogólny poziom 
aktywności wzrósł o 10%.

• 90% uczestników program chce 
ponownie podjśśwyzwania.

NASI KLIENCI

Siedziba w Szwajcarii 
dacadoo AG
Othmarstrasse 8
8008 Zürich
tel: +41 44 251 23  23

Partner w Polsce:
Trocasa Sp z o. o. Sp. k.

02-820 Warszawa
ul. Łączyny 4 

tel. +48 22 2195 911
email: info@trocasa.eu

@dacadoo
fb.com/dacadoohealthscore
@dacadoo


