Με
το
BEAT
to
Work
η
μετακίνηση των εργαζομένων
γίνεται ασφαλέστερη
Τη στιγμή που η πόλη αρχίζει να κινείται και χιλιάδες
εργαζόμενοι επιστρέφουν σταδιακά στα γραφεία τους, με το BEAT
to Work κάθε επιχείρηση μπορεί να προσφέρει διαδρομές στους
εργαζομένους της με τα ταξί που συνεργάζονται με τη ΒΕΑΤ.
Μέσω της υπηρεσίας, η επιχείρηση δηλώνει το ποσό που επιθυμεί
να καλύψει για διαδρομές και τους εργαζόμενους που θα
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Έτσι, γνωρίζει από την πρώτη στιγμή
πόσα χρήματα θα διαθέσει συνολικά και πόσα αντιστοιχούν σε
κάθε εργαζόμενο για μετακίνηση.
Ο εργαζόμενος στη συνέχεια μπορεί να αξιοποιήσει το ποσό,
καλώντας το ταξί του μέσα από την εφαρμογή του ΒΕΑΤ. Με αυτόν
τον τρόπο, η επιχείρηση δίνει κίνητρο στους εργαζομένους της
για μια ομαλή επαναφορά στο χώρο εργασίας και αυξάνει και την
ασφάλεια και το ηθικό των ανθρώπων της εταιρείας.

Ο κ. Σπύρος Ραπτάκης, H.R., I.T. & Business Support
Division Director της ELPEDISON, δηλώνει:
“Επιλέξαμε να στηρίξουμε τους εργαζομένους μας οι οποίοι δεν
διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο, στη μεταβατική αυτή φάση
επιστροφής στην εργασία τους, προσφέροντάς τους διαδρομές ταξί
μέσω του ΒΕΑΤ.
Η ασφάλεια των εργαζομένων μας είναι προτεραιότητα και από την
αρχή αυτής της κρίσης λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, αλλά
αναζητούμε και νέες ιδέες ανάλογα με τη φάση στην οποία
βρισκόμαστε.
Με τη λήξη της απαγόρευσης κυκλοφορίας, θέλουμε όλοι οι
εργαζόμενοι να νιώθουν άνετα στις μετακινήσεις τους προς και
από την εργασία τους. Με μια υπηρεσία όπως το BEAT to Work,

βοηθάμε ουσιαστικά τους εργαζομένους μας και παράλληλα
στέλνουμε και ένα μήνυμα εσωτερικά για τη σπουδαιότητα των
ασφαλών μετακινήσεων”.
Το BEAT to Work απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, όσο
μικρές ή μεγάλες κι αν είναι, αρκεί η μηνιαία επένδυση σε
διαδρομές να είναι ίση ή μεγαλύτερη των €300. Ως υπηρεσία,
προσφέρεται δωρεάν στις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση
επιβαρύνεται μόνο με την αξία των διαδρομών που προαγοράζει.
Χωρίς συνδρομή, χωρίς επιπλέον χρεώσεις και χωρίς καμία
δέσμευση.
“Καλωσορίζουμε την ELPEDISON στη νέα μας υπηρεσία BEAT to
Work. Η ιδέα μας για αυτήν την υπηρεσία προήλθε από την ίδια
την αγορά, καθώς εταιρίες μας προσέγγισαν για να διευκολύνουν
τις μετακινήσεις των εργαζομένων τους στην παρούσα συγκυρία”,
εξηγεί ο κ. Βασίλης Ντάνιας, Γενικός Διευθυντής της ΒΕΑΤ στην
Ελλάδα.
“Παράλληλα, αυτήν την περίοδο έχουμε θέσει ως προτεραιότητα να
προμηθεύσουμε μαζικά το συνεργαζόμενο στόλο μας με
προστατευτικές μάσκες, αντισηπτικά και διαχωριστικά καμπίνας.
Σκοπός μας είναι κάθε επιβάτης του ΒΕΑΤ να αισθάνεται ασφαλής
κατά τη μετακίνησή του”, συμπληρώνει.
Το BEAT to Work είναι ήδη διαθέσιμο για επιχειρήσεις, στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Κάθε
ενδιαφερόμενος
beattowork@thebeat.co.
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