„Partner Vašeho projektu“

Evropský S P A konzultant
Zřizuje a řídí centra (SPA / Wellness) tak,
aby byla funkční, rentabilní, úspěšná v konkurenci,
mediálně známá a ve Zdravotní turistice žádaná.
Přináší zkušenost, garantuje zisk.
SPA konzultantka Mgr. Hana Cathala po 30ti letech zkušeností v zahraničí, poradenství od prvních kroků studie,
projektování centra přes vybavení materiálem a produktem, výběr a zaučení SPA managera a vyškolení zaměstnanců
s průběžnou aktualizací jejich úrovně, marketing, vytvoření programů, balíčků a protokolů procedur až po jeho
otevření. Asistence v začátku a průběhu provozu.
Služby SPA konzultanta využívají:
SPA hotely
Wellness, SPA, Fitness, relaxační, rehabilitační centra
Lázně, Domovy důchodců
Další struktury nabízející služby v oblastech: zdraví, krásy, formy, relaxace a rozvoje osobnosti

Služby a jejich načasování:
Studie projektu SPA/Wellness, návrh konceptu, vypracovaní marketingové nabídky pro partnery
(12 měsíců před zahájením provozu)
supervize stavby, supervize instalace technologie, dekoračních technik
(v průběhu výstavby i po zahájení)
návrh nejvhodnější firmy pro dodávání kosmeticko-terapeutických produktů
(6 měsíců před zahájením)
výběr SPA manažera,později SPA zaměstnanců, sestavení funkčního týmu
(4 a 2 měsíce před zahájením)
vyškolení zaměstnanců(většinou ve spolupráci s firmou,dodávající produkty)
(1 měsíc před zahájením)
organizace a supervize zkušebního provozu
(1 měsíc, minimálně dva týdny před zahájením)
příprava oficiálního OTEVŘENÍ
supervize prvních kroků v provozu
(dva týdny po otevření)
supervize rozjezdového provozu, aktualizace školení, procedur, programu, marketingového řešení a mediální
propagace
(po dobu jednoho roku smlouvy)
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Ceník placených služeb
(ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

Prvních 30 minut konzultace zdarma, na jejichž základě se SPA konzultant a klient dohodnou/nedohodnou na další
spolupráci.

I. Dohoda o jednorázových službách
1 hodina konzultace .......................................................................................................................... 2 200 Kč
1 den konzultace ............................................................................................................................ 15 000 Kč
3 dni konzultace ............................................................................................................................. 38 000 Kč
6 dní konzultace ............................................................................................................................. 58 000 Kč

II. Dohoda „á la carte“
Dle požadavků klienta může být uskutečněna individuální dohoda „á la carte“, kompozice služeb podle konkrétní
potřeby centra či podle charakteru projektu.

III. Stříbrná dohoda 7 dní + asistence 1 rok

58 000,-

V rámci této dohody je možno po auditu kvality služeb v nedostatečně fungujícím objektu zjistit konkrétní problémy a
doporučit, eventuelně zrealizovat, jejich řešení. Je možno vyškolit nové členy týmu, vyřešit krizovou situaci.

Reference
Egnatia Palace Hotel, Thessaloniki, Řecko
Thalassotherapie Hotel Bioazur, Hammamet, Tunisko
Thermal hotel Dobrudža, Zlaté Písky, Bulharsko

SPA konzultant
je fyzicky v konzultačním procesu – na místě či mimo - 7 dní
nabízí klientovi asistenci v průběhu celého roku (telefon, email)

IV. Zlatá dohoda 30 dní + asistence 1 rok

120 000,-

V rámci této dohody je možno doplnit existující strukturu (hotel, Fitness centrum, Domov důchodců atd.) o novy
projekt Wellness/SPA, včetně určení funkčního planu, umístění zařízení, stanoveni produktu, protokolu procedur a
balíčku, vyškolení zaměstnanců a zahájení provozu.
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Reference
SPA hotel Selje, 1.500 m2, Norsko

SPA konzultant
je fyzicky v konzultačním procesu – na místě či mimo - 30 dni
nabízí asistenci na telefonu a emailu kdykoliv v průběhu celého roku
reprezentuje centrum (PR články, šíření informací, reprezentace na kongresech, konferencích)
pěstuje a vyváží jeho image
zvyšuje jeho rentabilitu
zajišťuje asistenci a je k dispozici klientovi kdykoliv v průběhu celého roku (na telefonu a e-mailu)

V. Diamantová dohoda 60 dní + asistence na 1 rok

190 000,-

V rámci této dohody je možno dovést projekt od prvotní studie záměru do oficiálního otevření centra.

Reference
SPA Hotel Alatau (nyní Rixos), 3.000 m2
Antalya, Turecko – viz. www.spaconsulting.eu (Reference)

SPA konzultant
je fyzicky v konzultačním procesu – na místě či mimo - 60 dni
reprezentuje centrum (PR články, šíření informace, reprezentace na kongresech, konferencích)
pěstuje a vyváží jeho image
zvyšuje jeho rentabilitu
zajišťuje asistenci a je k dispozici klientovi kdykoliv v průběhu celého roku (na telefonu a emailu)

Ve všech případech klient zajišťuje potřeby SPA konzultanta spojené s cestou (doprava, nocleh, strava) a hradí náklady.
SPA konzultant ručí za úspěšný výsledek pouze tehdy, je-li důsledně realizován jeho koncept, jednolitý, koherentní a
holisticky sestavený celek.

Kontakt:

Hana Cathala, Mgr.
E-Mail: hanacathala@yahoo.fr nebo hanacathala@email.cz
Web:
www.spaconsulting.eu
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