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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ORLOFF SPA;
Το πρώτο βήμα είναι να οργανώσετε μια συνάντηση, προκειμένου να διερευνήσετε τις ανάγκες σας
ως spa ξενοδοχείο, δεδομένου ότι ακολουθούμε μια απόλυτα εξατομικευμένη προσέγγισή. Θα
χρειαστούμε μια κάτοψη του χώρου σας και μπορούμε να σας στείλουμε ένα ερωτηματολόγιο για
να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ξενοδοχείο και το spa σας.
Στη συνέχεια θα υποβάλουμε πρόταση με τα προϊόντα spa που θα ταίριαζαν στο δικό σας spa, ένα
spa μενού καθώς και μια οικονομική πρόταση με τον προϋπολογισμό και όλες τις υπηρεσίες που
σχετίζονται με τα προϊόντα spa που έχουν επιλεχθεί.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ SPA ΜΑΣ;
Φυσικά η επίσκεψη στο spa επιτρέπει τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και τη συλλογή πληθώρας
πληροφοριών, αλλά για αρχή είναι πιο πρακτικό να σας γνωρίσουμε μέσα από ένα λεπτομερές
ερωτηματολόγιο.
Σε μελλοντικό όμως χρόνο και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σίγουρα θα επισκεφθούμε
και το χώρο σας.
ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ;
Αφιερώνουμε πολύ χρόνο και προσπάθεια στη διαδικασία εκπαίδευσης που θεωρούμε απαραίτητο
μέρος της σύστασης ενός spa. Ωστόσο δεν είναι το μόνο μας μέλημα καθώς ακολουθούμε μια πιο
ολοκληρωμένη προσέγγιση, από τη δημιουργία του μενού έως τη διαχείριση του spa, την προώθηση
και το marketing.
ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SPA;
Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ενός spa δεδομένου ότι έχουμε αναλάβει ήδη τη
διαχείριση των 2 Orloff signature spa στη παραλία του Αστέρα και στο ξενοδοχείο Life Gallery της
Εκάλης. Επεκτείνουμε συνεχώς τις γνώσεις μας μέσα από τις καρποφόρες συνεργασίες τόσο με τα
διάφορα συνεργαζόμενα spa ανά την Ελλάδα όσο και με διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρίες
καλλυντικών που ανήκουν στο δικό τους δίκτυο διεθνών spa όπως οι εταιρείες της Cinq Mondes
και της Valmont.
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