
Andjoy - твоят начин да живееш добре



Твоят начин да живееш добре

Andjoy e повече от услуга. 

Andjoy е нашата нагласа към живота.

Това е приложение за спорт, за забавление, 

за споделени моменти със семейството, за 

свободното време, за времето на щастие, в 

което човек сам избира какво му се прави. 

Защото щастието му си е негова работа.

Andjoy е повече от услуга, Andjoy е покана за 

щастие. 

Приемете я.  



Какво е Andjoy?

Новата платформа на Групата Содексо за спорт, 

забавление и здравословен начин на живот. 

1 приложение | > 850 обекта | 62 града 

3 абонаментни плана | 3 начина на плащане

> 400 вида активности

Развлечение | Култура | Забавление | Спорт | Oтстъпки

Корпоративен абонамент | Свободно закупуване



Активности 

Спорт: стотици видове – за всеки вкус, възраст и ниво

на активност. Неизменна част от режима на всеки,

който се стреми към здраве и качествен живот.

Забавления: за свободното време: музикални уроци,

рисуване, ескейп стаи, боулинг и още много

активности, с които няма как човек да скучае.

Култура: кино, театър, а скоро и други възможности.

Здраве: превенцията е най-сигурният начин човек

да се погрижи за здравето си. Andjoy дава достъп до

реномирани лаборатории, оптики, центрове,

магазини за хранителни добавки и др.

Отстъпки: до 50% при различни партньори, защото 

подходящата екипировка дава допълнителна 

сигурност и удобство.  



Функционалности

Семейство и Приятели 

Добрият начин на живот сближава. Затова предлагаме 

специални условия за най-близките хора. 

Ново: Покана вече може да се изпраща и през приложението.

Дневен Pass

За да може човек да се наслади на всички активности и 

обекти извън месечния план, при това на специални 

преференциални цени. 

Andjoy общост

В спортът, както и в живота, екипният дух помага за постигане 

на по-високи цели. А и винаги е по-забавно да тренираш в 

компания. 

Тренировъчен план 

Персонализиран план, с който по-лесно човек може да 

постигне формата, която иска. 

Приятел Pass

Безплатно посещение за приятел всеки месец, защото 

споделените преживявания са най-запомнящи се. 



Andjoy – абонаментни планове

* Попитайте Вашият ЧР 

кой план използвате



Изтегли от

Регистрация

На 1-во число ще получиш имейл с информация за рограмата и 

автоматично генерирана парола



.

Как да посетиш клуб



Как се предостава QR код на приятел

Приятел PASS



Как се сканира QR код

Приятел PASS



BENEFITS  AND REWARDS SERVICES

Благодарим за вниманието.

0700 40 700* | clients.bg@andjoy.life | www.andjoy.life

*Понеделник до петък от 09:00ч до 18:00 ч. Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от

стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за

обаждане до фиксирани мрежи.

mailto:client.bg@andjoy.life


1. Влез в профила си на www.andjoy.life/bg

2. Отиди в Моят абонамент, в секция Семейство 

и Приятели. Секцията е достъпна, само ако 

имаш активен абонамент и право на 

допълнителни абонаменти. /ако не виждаш тази 

секция, информирай работотдателя си или се 

свържи с нас, за да я активираме, в случай, че е 

договорена с компанията ти/

3. Натисни бутона: “Изпрати покана”

4. Напиши email на лицето, което искаш да 

ползва преференциални условия. След това 

натисни бутона „Покани“.

Твоят приятел ще получи информация на 

посочения email с условията, при които може 

да ползва програмата.

Приятелят ти трябва да се регистрира с email-

а и да влезе в профила си в приложението, за 

да види отстъпките.

Как да поканите Семейство и Приятели да се

присъединят към Andjoy?

http://www.andjoy.life/bg


За да промениш настройките

за това как и какво от

профила ти да виждат 

потребителите в

Andjoy, влез в профила

си в приложението

1 2 3

Настройки

Andjoy



За промениш настройките
на нотификациите,
които ще получаваш от 
Andjoy,
влез в профила си в сайта
в секция Настройки на 
профила

Настройки


