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MASSÖRERNA
det självklara yrkesförbundet för BSM-certifierade massörer & massageterapeuter
ERBJUDANDE!
Nu söker vi dig som vill
medverkan på mässan. Du
kommer att kunna timanställas eller skicka faktura
för enskilda arbetspass
under de fyra mässdagarna.
Mässan har öppet torsdag
10-18, fredag 10-19, lördag
och söndag 10-18. Dagarna
delas in i 2 pass som varierar
mellan 4 - 4,5 tim. Du ersätts
för sammanhängande 6
timmar med rast och får
lunch/middag. Du blir
samtidigt ”utställare” och får
full entré alla fyra
mässdagarna! Vi kommer att
blanda både liggande och
sittande behandlingar.

!
!

VILL DU JOBBA PÅ
MÄSSAN, 6-9 NOVEMBER,
I STOCKHOLM?
Då kontaktar du BSM´s
koordinator:
Jenny Ruuskanen:
jenny@svenskmassage.se
Du berättar vilka pass du kan
jobba och ni kommer
överens om villkoren. Du
skriver kontraktet med och
får betalt av BSM,
Branschrådet Svensk
Massage.

!

Inför ”Allt för Hälsan”
Mässan är Nordens största livsstils-mässa och hålls i
Stockholm, 6-9/11. Syftet är att vi, tillsammans med BSM,
Branschrådet Svensk Massage, för fram massage och
kundnyttan med våra behandlingar. Mässan besöks av
drygt 30 000 personer. BSM och Stockholmsmässan har
speciellt för i år, bjudit in drygt 1 500 av regionens största
företags ledningsgrupper & HR-personer. De erbjuds ett
specialseminarium, torsdags förmiddagen, 6/11. I det
beskrivs framtidens friskvård, där massage har en
framträdande roll. De inbjudna företagens anställda
erbjuds att delta på andra specialinriktade seminarier och
testa olika ”prova på”- aktiviteter. BSM kommer i ”vår”
monter, på drygt 300 kvm, att marknadsföra massage,
massage på jobbet, massör-yrket och utbildningar till
massör.

Nytt sen sist:
Vi fortsätter att växa - mest i vår bransch! Intresset för
oss ökar och det är vi jätteglada för. Vad har vi då gjort
sedan sist? Jo, Massörerna har deltagit i branschrelaterade
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Presentation av ny
försäkringsmäklare

!

Styrelsen beslutade på senaste
mötet att Adekvat Försäkring
ersätter Willis som vår
försäkringspartner från årsskiftet.
Du kommer få utförlig info om
detta i god tid innan din förnyelse
av försäkringen, jan -15.
* det gör det möjligt för företag
att bli medlemmar i Massörerna
och de kan teckna en försäkring
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möten inför Allt för Hälsan, deltagit i ett Nordiskt
Branschmöte och haft ett styrelsemöte. Resultatet av det
första är att ni nu erbjuds att jobba på mässan. INTE
gratis-jobba, eftersom röstresultatet på hemsidan, trots få
röster, visade att vi vill ha betalt när vi jobbar. Vi har fått
fler att besöka vår sida. Och hoppas att fler och fler av er
medlemmar ser nyttan av att besöka den. Du kan nu
länka till BSM´s sida från vår. Där hittar du artiklar och
nyheter som kan användas i din egen marknadsföring.
Det Nordiska Branschmötet var i år i svensk regi,
arrangerat av Comwell Varbergs Kurort, en av BSM´s
medlems-skolor. Det beslutades att fortsätta arbetet
med en Gesäll- och Mästarutbildning, rätt likt Finlands,
som går hand i hand med europeiska regelverk och är en
konkret utbildningsväg för massageyrket. För kunden blir
det ett lättfattligt sätt att förstå vad en massageutövare
kan. Dvs att upplysa om kundnyttan! Och enkelt visa varför
priser är olika, då utbildning/erfarenhet är olika. Det skulle
ge en möjlighet att utbilda sig och jobba i hela Europa. Vi,
Massörerna, tror att det kommer att höja yrkets status!
Och jobbar vidare med BSM samt informerar fortlöpande
om detta arbete. Har du frågor? Maila dem till styrelsen,
på hemsidan! info@massorerna.se

för sina anställda
* tilläggsförsäkringar för
medlemmarna som utbildar sig
i nya behandlingstekniker, skall
för en rimlig peng, kunna
tecknas så att du har rätt
försäkring för ditt jobb
* ytterligare försäkringsutbud för
medlemmar genom Adekvat, sk
Plustjänster, tecknas enskilt av
varje medlem. Adekvat
informerar vid förfrågan

* de kommer att hjälpa oss att
utveckla vår mail-konversation
med er medlemmar. Mailregistret kan/skall/får INTE
användas i reklamsyfte
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