
 
JUŻ TRZECI  
ZYSKOWNY  
KONCERT  
SPA  
 
Szanowni Państwo, 
 

Spotkajmy się na kolejnym, prawdziwie Polskim i Proeuropejskim, Autorskim, Inspiracyjnym i 
Praktycznym Seminarium w Krakowie dnia 30.05.2008 (piątek) podczas Targów SPA & Wellness. 

Główni konsultanci, eksperci K&P oraz ich Goście z zagranicy witalizować będą uczestników 
seminarium wysoce użyteczną i unikatową wiedzą na temat organizacji usług odnowy biologicznej, 
pielęgnacji kondycji fizycznej, ciała i kondycji psychicznej, jak też na temat marketingu ofertowego i 
ekonomiki tych usług w hotelowych obiektach SPA, CITY SPA, DAY SPA i zdrojowych Wellness i SPA. 

Ze względu na ogromy przyrost liczby obiektów SPA i Wellness w Polsce w ostatnim czasie, zarówno 
przyhotelowych, zdrojowych jak i samodzielnych centrów typu DAY SPA w mieście, mając przede 
wszystkim na uwadze różnorodność aspektów funkcjonowania rynkowego i potrzeb gościa SPA w 
Hotelu i DAY SPA, postanowiliśmy w tegorocznej edycji Zyskownego Koncertu przekazać Państwu 
jakościową i uporządkowaną wiedzę w ramach niezależnych trzech bloków tematycznych. 
 

 

Targi SPA & WELLNESS W KRAKOWIE: ul Centralna 41A, Sala Konferencyjna. 

   

W trakcie przerwy zapraszamy do warsztatowych dyskusji przy FRESH VITAL BUFET 13:15 – 13:45 
Warunki uczestnictwa w Seminarium zostały określone w formularzu zgłoszeniowym. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informacje o organizatorach i ich kompetencjach znajdziecie Państwo na stronie: www.kphoga.pl  

Rezerwacje i  dodatkowe informacje Kraków:  tel. (012) 633 62 20; kom. 0 502 336 989 lub drogą 
mailową: wellnessspa@kphoga.pl 

Zapraszamy do Krakowa na Zyskowny Koncert SPA !  
Natasza Sallmann                    Zbigniew Kowalski 
K&P Consulting                          K&P Consulting  
Wellness & SPA                         Prezes Zarządu  

BLOK I                     10:45-12:00 
szczególnie dla Hoteli      

wellness i SPA 
 

Atrakcyjna i zyskowna nowa 
oferta SPA w moim hotelu 

 

 Gabinety multifunkcyjne i oferta dla 
par – po co, dla kogo, dlaczego?  

 

Co powinien zawierać i jak 
kalkulować atrakcyjny Pobyt SPA – 

przykłady konstrukcji i kalkulacji 
pobytu (w tym pakietu) Gościa 

 

Prowadzący: N. Sallmann K&P 

BLOK II                    12:15-13:15  
dla inwestorów, menedżerów 

Day SPA i Hoteli SPA i Wellness 
 

Przegląd trendów światowych  
w zakresie ofert wellness & SPA 

 

Najważniejsza Harmonia w SPA - 
harmonia nakładów twardych i 
miękkich, harmonia tradycji i 

nowoczesności.  
Moderator – N. Sallmann   

K&P Consulting Wellness & SPA   
Wykładowca – Gość specjalny:  

dr Joseph Franz (Włochy) 

BLOK III                  13:45-15:00 
szczególnie dla Day SPA  

 

Klient - Stały Klient  
– permanentny Klient – programowanie 

ofert długoterminowych,  
 

Sztuka codziennego zachwycania gościa – 
zarządzanie jakością.  

 

ZYSKOWNE City SPA, czyli co i jak 
kalkulować dla komfortu gości i 

satysfakcji inwestora,  
 

Kilka nowych trendowych  
inspiracji dla oferty w CITY SPA. 

 

Prowadzący: N. Sallmann K&P 

PODCZAS  
TARGÓW  

SPA & WELLNESS 
Kraków 30.05.2008  

 

UWAGA – BLOK IV – to bezpłatna inspiracja do Państwa nowej oferty  
 

SPECJALNA PREZENTACJA – godz15:15-16:45 
   filozofii, metod, technologii oraz szczególnej oferty  
  dla polskich  hoteli Wellness i SPA FIRMY  
*w załączeniu krótka informacja o firmie i wykładzie 

PO PERSONALNE ZAPROSZENIE skontaktuj się z K&P Consulting! 
**Ze względu na ograniczona liczbę miejsc prezentacja wyłącznie dla przedstawicieli inwestorów, hoteli i 

ośrodków zdrojowych Wellness & SPA i DAY & City SPA 


