Ook op de werkvloer verleent het BMS Massageteam
haar diensten. Onze masseurs zijn in staat diverse
soorten massages te geven waarvan uw personeel kan
profiteren. Het massageteam kan ingehuurd worden ter
ondersteuning van een sportdag/bedrijfsuitje of voor
een verwendag voor het personeel (bijv. Secretaressedag). Het (periodiek) inhuren van één of meer van
onze stoelmasseurs behoort tevens tot de mogelijkheden. Lage rugpijn en nek- of schouderklachten kunnen
met deze massagetechniek veelal effectief behandeld
worden. Ook vermindert het de kans op RSI.
Het BMS Massageteam is u op de werkvloer graag van
dienst!

Deskundig, enthousiast en professioneel

Sportmassage, sportverzorging en EHBSO

Het massageteam van de Belangenvereniging voor
Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) is een organisatie die bestaat uit
professionele, enthousiaste sportmasseurs, gediplomeerd volgens de eisen van de ESPO, het NGS of de
NESPG. Daarnaast zijn een aantal teamleden opgeleid
tot gediplomeerd massage- en/of sporttherapeut.

Tijdens allerlei sportieve evenementen kan het BMS
Massageteam u van dienst zijn. Zo kan vóór of ná een
sportactiviteit een stimulerende of een ontspannende
massage worden gegeven. Verder zijn alle sportmasseurs in het bezit van een diploma sportverzorging.
Dit betekent dat zij in staat zijn een (sport) blessure te
herkennen en te verzorgen en dat zij preventief kunnen
tapen en bandageren. Tot slot kunnen de leden van
het massageteam eerste hulp bij (sport)ongevallen
(EHBSO) verlenen.

BMS Massageteam

Het massageteam stelt haar diensten beschikbaar aan
kleinschalige én grote sportevenementen, bedrijven en
beurzen.

Evenementen

Het BMS Massageteam geeft deskundige begeleiding,
adviezen en zorgt samen met u voor een geslaagd
evenement!

Preventie, uitjes, sport- en verwendagen

Bedrijven

Massage • Preventie
Sportverzorging • EHBSO
Massage en voorlichting

Informatie, inhuren of lid worden?

Bent u een beursorganisator of staat u regelmatig zelf
op een beurs? Het BMS Massageteam kan uw standhouders en bezoekers door middel van een ontspannende (stoel)massage een service bieden die pas écht
klantvriendelijk is!

Als u interesse heeft om het BMS Massageteam in
te huren, of als u wilt weten wat het team u kan
bieden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Beurzen

Het BMS Massageteam is o.a. actief (geweest) tijdens:

Contact

Deskundig • Enthousiast • Professioneel

• info@bms-massageteam.nl
• www.bms-massageteam.nl
•
www. bms-massageteam.nl/twitter
•
www. bms-massageteam.nl/facebook

• De
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Singelloop (Breda)
• De
��� 4-Daagse
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(Nijmegen)
• De Drakebootraces
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(Zoetermeer)
• Asics
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Ladiesrun (Amsterdam)
• Dam tot Dam loop��������������������
(Amsterdam/Zaandam)
• Zevenheuvelenloop�����������
(Nijmegen)

WWW.BMS-MASSAGETEAM.NL

