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NAJWSPANIALSZE to profesjonalny branżowy magazyn

poświęcony tematyce: spa, wellness, cosmetics, beauty, medical, sun

i fitness. Na łamach kwartalnika poruszane są zagadnienia związane

z wymienionymi branżami w Polsce i na świecie. Czasopismo

skierowane jest do zarządzających oraz właścicieli oferujących

te usługi. NAJWSPANIALSZE to także platforma wymiany poglądów

i opinii uznanych ekspertów, specjalistów i autorytetów.

18 lat na rynku wydawniczym

Tytuł:  
 
 

Nakład: 2 500 egzemplarzy (dwa tysiące pięćset egzemplarzy)

Format: 210 x 280 mm (po obcięciu)

Zasięg: ogólnopolski

Objętość: ok. 88 stron 

Częstotliwość: kwartalnik

Druk: okładka: kreda 250 g/m2, lakierowana (lakier punktowy) 
 środek: kreda mat 115 g/m2, oprawa klejona 
 wysokiej jakości druk: offset CMYK

Ukazuje się od: 2000 roku (w latach 2000-2012 pt. SOLARIUM & Fitness)

Wydawca:  RUBIKON MEDIA Dariusz Idkowiak  •  86-031 Osielsko,  ul. Kasztanowa 7 
NIP: 554-158-20-22  •  REGON: 002522151 
 
Redakcja:   NAJWSPANIALSZE 

86-031 Osielsko, ul. Kasztanowa 7 
tel. (52) 324 03 26, tel. kom. 603 695 454 
e-mail: redakcja@najwspanialsze.pl 
www.najwspanialsze.pl
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2SPA   •   WELLNESS   •   COSMETICS   •   MEDICAL   •   SUN   •   FITNESS   •   BEAUTY
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• Prezentacja firm i marek związanych z branżą: beauty, kosmetyka, medycyna estetyczna, 
spa, wellness, solaria i fitness.

• Trendy w wymienionych branżach w Polsce i na świecie.

• Aktualności, nowości i premiery.

• Wsparcie doradcze z zakresu: marketingu, public relations, coachingu motywacyjnego, 
wdrażania idei wellness w biznesie, kreowania wizerunku, zarządzania stresem.

• Budowa wiarygodnego wizerunku eksperta w oparciu o jego rzeczywiste cechy, co ułatwia 
uzyskanie przewagi na rynku, holistyczne podejście do człowieka i jego biznesu.

• Budowanie świadomości marki, strategia rozwoju, zarządzanie wizerunkiem marki 
przy jednoczesnym zachowaniu spójności przekazu.

• Wywiady z kadrą zarządzającą wiodących firm.

• Finansowanie, inwestycje.

• Praktyczne prezentacje i analizy funkcjonalne obiektów z wymienionych branż  
w Polsce i na świecie.

• Kuchnia wellness i zdrowe żywienie.
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• Kadra menedżerska i zarządzająca, pracująca w obiektach: gabinety kosmetyczne 
i dermatologiczne; farmy piękności; instytuty zdrowia i urody; gabinety odnowy 
biologicznej; salony spa & wellness; kliniki medycyny estetycznej; kluby fitness 
i studia solaryjne.

• Kadra menedżerska i zarządzająca pracująca w firmach dostarczających produkty 
dla branż: kosmetyka, spa, wellness, medycyny estetycznej, fitness i solaryjnej; 
kosmetyki; urządzenia; wyposażenie; infrastruktura i know-how.

• Menedżerowie i osoby zawodowo zajmujące się zarządzaniem i doradztwem 
w zakresie szeroko pojętego rynku ww. usług.

• Firmy i osoby planujące inwestycje na wymienionych rynkach; producenci; 
importerzy i dystrybutorzy sprzętu, aparatury, wyposażenia i preparatów 
pielęgnacyjnych.

• Zagraniczni inwestorzy przygotowujący się do inwestycji w Polsce.

• Organizatorzy targów; kongresów i sympozjów.

• Wykładowcy i słuchacze szkół kosmetycznych.

• Szerokie grono klientów portali branżowych  
(redakcja NAJWSPANIALSZE współpracuje od wielu lat  
z uznanymi portalami internetowymi).
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Ergoline Affinity 900.
Odkąd firma Profi została autoryzowanym przedstawicielem 

firmy Ergoline na terenie Polski, sprzedaż fabrycznie nowych 

urządzeń nabiera nowego wymiaru.

PremieraNOWA GENERACJAJeszcze dwa lata temu nikt nie 

pomyślałby, że Polski rynek jest 

w stanie rocznie przyjąć kilkadziesiąt 

nowych fabrycznie urządzeń. A jed-

nak! Tajemnica tkwi w doskonałej 

współpracy i możliwościach tworze-

nia produktów w cenie odpowiedniej 

na dany rynek.Doskonale pamiętamy stworzo-

ny kilka lat temu przez firmę Ergoline 

18

2017/2

Więcej informacji:Kneippwww.kneipp.pl

facebook i instagram: Kneipp Polska

blog: swiatkneippa.com

• receptura opracowana przez 

specjalistów nauk przyrodniczych;

• tolerancja skóry potwierdzo-

na przez dermatologiczną klinikę uni-

wersytecką.Sposób użycia: olejek do kąpie-

li wlać pod strumień bieżącej wody 

o temp. 36-38° C. Rokoszować się 

kąpielą przez 15-20 minut.

Wskazówka: po kąpieli oczyścić 

wannę (niebezpieczeństwo poślizgu). 

Resztki olejków pielęgnacyjnych usu-

nąć gorącą wodą i domowym środ-

kiem usuwającym tłuszcz. Zawartość 

buteleczki 20 ml = 1-2 kąpieli.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 

5,99 zł. Dostępność w drogeriach 

Rossmann.Serię Tajemnica piękna uzupełnia 

olejek do ciała w op. 100 ml / 27,99 zł 

dostępny w sieciach Rossmann, 

Hebe, Super-Pharm oraz olejek do 

kąpieli Kwiat migdała Jedwabna skóra 

poj. 20 ml / 5,99 zł dostępny w sie-

ciach Rossmann i Super-Pharm.

Pozwól się 
rozpieszczać 

luksusowej 
kąpieli z olejkiem 

Tajemnica 
piękna.

z Windchagen model fantastycznego 
solarium jakim była SUNTANA, do 

tej pory jest to jedno z najchętniej 
kupowanych urządzeń opalających 

na rynku wtórnym. Idąc za potrzebą 
branży solaryjnej, pragnąc spełniać 

obecne wymagania klientów, firma 
Profi po raz kolejny w uzgodnieniu 

z Ergoline stworzyła nowe urządze-nie o nazwie AFFINITY 900, które 
cechują nowoczesne funkcje, wygląd 

i konstrukcja.Urządzenie to urzeka nowocze-sną stylistyką i zaskakuje niesamo-witym wyglądem podświetlonych 
i zmieniających kolor elementów. 

Zaawansowana technologia i łatwość 
obsługi poprzez zastosowanie nowej 

generacji pulpitu sterującego wyko-nanego w całości ze szkła z dużym 
wyświetlaczem, zapewnia nam bez-awaryjność i odporność na zużycia 

wynikające z rutynowego czyszczenia 

po każdej sesji opalania, czy obsługi 
przez użytkownika. Przestronne, 

wygodne i jasno oświetlone wnętrze 
z wyprofilowaną do kształtu ciała dol-ną pleksi spełni oczekiwania w zakre-sie wygody i komfortu każdego klien-ta. Przewodnik głosowy przyjemnym 

głosem wytłumaczy każdą funkcję 
w języku polskim, moduł MP3 wraz 

z głośnikami i wzmacniaczem, oraz 
możliwością podłączenia indywidu-alnego źródła dźwięku, przenoszą 

klienta w niesamowitą atmosferę re-laksu i wypoczynku.Jednak największym przełomem 
w tym urządzeniu okazuje się wyko-rzystanie lamp hybrydowych. Co to 

oznacza? Opalanie nabiera nowe-go wymiaru dzięki zastosowanym 
naprzemiennie lampom o świetle 

czerwonym i blisko podczerwonym 
z zawartością promieniowania UV, 

oraz klasycznych lamp opalających. 

wyposażeniem, montażem i dwu-
letnią gwarancją producenta. Du-

żym ułatwieniem dla klientów nie 
posiadających środków finansowych 

jest współpraca z Europejskim Fun-
duszem Leasingowym w zakresie 

finansowania. Posiadając tylko 10% 
wartości urządzenia, właściciel salonu 

może otrzymać finansowanie nawet 
do 48 miesięcy.

Użytkownik po kilku sesjach w sola-rium z lampami HYBRID RED może 
cieszyć się nie tylko intensywnym 

i naturalnym kolorem opalenizny, 
ale zauważy poprawę kondycji skóry 

w zakresie zmarszczek i nierówności, 
jej jędrności, zabliźnianiu ran i popra-wę krążenia i ciśnienia krwi. (Dzieje 

się tak przez przyspieszenie regene-racji uszkodzonych komórek i pobu-dzenie fibroblastów, które produkują 
kolagen, oraz pobudzenie nukleotydu 

ATP, który bierze udział w regulacji 
ciśnienia krwi). Eksponowanie skóry 

na działanie światła ultrafioletowego 
i światła czerwonego możemy swo-bodnie określić nie tylko jako ruty-nowe opalanie, ale także naukowym 

terminem – fotobiomodulacja.Urządzenie Ergoline Affinnity 
900 oferowane jest na rynku pol-skim w doskonałej promocyjnej 

cenie 17.300 EUR netto z pełnym 

Więcej informacji:
Profitel. (68) 323 11 88www.profispj.pl

F

o

t
.
 
E

r
g
o

li
n

e

19

4TECHNIKA   •   INWESTYCJE   •   EKONOMIA   •   PRAWO   •   PORADY   •   MASAŻ
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NAJWSPANIALSZE dostępne jest w prenumeracie oraz w sprzedaży bezpośredniej
podczas targów branżowych. Odbiorcy to m.in.: gabinety kosmetyczne i dermatologiczne;
farmy piękności; instytuty zdrowia i urody; gabinety odnowy biologicznej; salony spa & wellness;  
kliniki medycyny estetycznej; salony fryzjerskie, kluby fitness i studia solaryjne.

Aktywnie uczestniczymy w targach i kongresach, nad którymi objęliśmy patronat medialny. 
Są to znaczące imprezy, które swoim zasięgiem i rangą wpisały się w kalendarz targowy. 
Jesteśmy obecni na Targach BEAUTY FORUM w Warszawie; Forum Kosmetyki beautyVISION 
w Poznaniu, Forum Fryzjerstwa LOOK w Poznaniu; Targach BEAUTY TRENDS w Szczecinie; 
Międzynarodowym Kongresie Kosmetycznym i Targach LNE w Krakowie;  
Targach BEAUTY FORUM & SPA w Warszawie; Targach HAIR FORUM POLAND w Warszawie;  
a także Targach BEAUTY DAYS w Nadarzynie; Targach Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA w Gdańsku; 
ESTHETIC SHOW Międzynarodowych Targach Kosmetyki, Beauty i Spa w Warszawie  
oraz Targach BEAUTY SPA & FASHION w Ostródzie.

Ponadto bierzemy udział w branżowych kongresach, konferencjach i szkoleniach.

Współpracujemy również z uznanymi w Polsce 
portalami internetowymi i czasopismami branżowymi.
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Zaprenumeruj kwartalnik NAJWSPANIALSZE
- cztery kolejne wydania czasopisma za jedyne 60 zł
Formularz zamówienia prenumeraty: https://www.najwspanialsze.pl/prenumerata/

5GABINETY   •   PRENUMERATA   •   SALONY   •   TARGI   •   INTERNET   •   KONGRESY
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Na rynku wydawniczym jesteśmy od osiemnastu lat. W latach 2000-2012 byliśmy obecni 

pod tytułem SOLARIUM & Fitness, a w 2013 r. przeszliśmy metamorfozę i zmieniliśmy się 

w pięknego łabędzia jakim jest NAJWSPANIALSZE, z nową szatą graficzną, z szerszą tematyką, 

ale i z sukcesami minionych lat.

Dostarczamy profesjonalnej wiedzy; w każdym wydaniu magazynu znajdą Państwo artykuły 

z zakresu zarządzania, organizacji, marketingu, pielęgnacji, odnowy biologicznej oraz z wielu 

innych istotnych dziedzin prowadzenia biznesu: spa, wellness, cosmetics, beauty, medical, 

sun i fitness. Prezentujemy nowości, trendy, produkty i rozwiązania dla tych usług.

Skuteczny Public Relations to naszym zdaniem połączenie trzech elementów takich jak: 

kreatywność, zaangażowanie oraz indywidualne podejście. Dobry PR wyróżnia markę na 

rynku na długie lata, jednak darzenie marki sympatią to zbyt mało – dopiero gdy klient ufa 

marce, ma przekonanie do jej wiarygodności i przekłada się to na jego decyzje konsumenckie, 

możemy mówić o sukcesie.

Kwartalnik NAJWSPANIALSZE służy usprawnianiu wymiany informacji na profesjonalnym rynku 

usług związanych z szeroko rozumianą kosmetyką, odnową biologiczną  

i zdrowym stylem życia. Poprzez treści zawarte w naszym czasopiśmie i na portalu 

przyczyniamy się do kształtowania dobrych standardów dla biznesu w Polsce.

Redakcja:   NAJWSPANIALSZE 

86-031 Osielsko, ul. Kasztanowa 7 

tel. (52) 324 03 26, 603 695 454 

e-mail: redakcja@najwspanialsze.pl 

www.najwspanialsze.pl

 

Redaktor naczelny: Dariusz Idkowiak 

Redaktor prowadząca: Monika Nogalska 

Sekretarz redakcji: Zofia Słomska-Rozynek 

Współpraca – eksperci:   Marta Baranowska, dr inż. Iwona Białas, Rafał Bielawa, 

Katarzyna Błasik, mgr Bogusława Gawron, Anita Gołębiowska, 

Kamil Guszczyński, Ewa Kumorek-Fedor, Piotr Künstler, 

mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik, Beata Mąkolska, 

Magdalena Młotkowska, Aneta Muller, Roman Rybacki, 

Monika Szatkowska, Piotr Szczotka, Małgorzata Wiatr, 

Barbara Włudyka, Anna Wydra-Nazimek, 

Małgorzata Zdziebko-Zięba.
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MARKETING

PIRAMIDA POTRZEB 
KLIENTA

INTERNET

#WIRTUALNY  
WIZERUNEK

PORADY

MASZ  
WPŁYW

PREMIERA

NOWA  
GENERACJA

PIELĘGNACJA

TAJEMNICA  
PIĘKNA

INNOWACJE

BŁOGI  
UŚMIECH

WYWIAD

ŻYCIOWA  
PASJA

ZARZĄDZANIE

SUKCES  
OBIEKTU SPA

RYTUAŁ SPA

IRLANDZKI  
SEN

DO
SS

IE
R

• Pielęgnacji

• Makijażu i stylizacji

• Odnowy biologicznej

• Kosmetyki i kosmetologii

• Masażu

• Zdrowego żywienia

• Medycyny holistycznej

• Zarządzania i inwestycji

• Medycyny anti-aging

• Zdrowego stylu życia

• Marketingu i psychologii

• SPA & wellness

Na łamach czasopisma NAJWSPANIALSZE znakomici eksperci prezentują najnowsze osiągnięcia 
z zakresu:

Analizując dokładnie, znaną z postaw marketingu, piramidę Maslowa doj-
dziemy do wniosku, że istnieje wiele potrzeb, które przy właściwej diagnozie 
i organizacji możemy zaspokoić naszymi usługami. Jest to skuteczny sposób 
na stworzenie przewagi konkurencyjnej w momencie, gdy inni koncentrują się 
na zaspokojeniu jedynie potrzeby poprawy wyglądu zewnętrznego. Wędrówkę 
po hierarchii potrzeb rozpocznijmy od najniższego szczebla:

Potrzeby fizjologiczne
Zdrowie. W związku ze zmianami w otaczającym nas środowisku i sposo-

bie życia, coraz więcej osób boryka się z chorobami skórnymi, takimi jak np. 
trądzik młodzieńczy i różowaty, AZS, łuszczyca. Przy większości z tych scho-
rzeń poza leczeniem ogólnym i dermatologicznym pomocna jest pielęgnacja 
gabinetowa. Prężnie rozwijająca się psychodermatologia przekonuje, że istnieje 
szereg powiązań pomiędzy stanem skóry a kondycją psychiczną. Układ ner-
wowy, immunologiczny i skóra komunikują się tym samym językiem bioche-
mii. Tak więc elementy relaksujące zabiegu kosmetycznego mogą pośrednio 
wpływać na inne układy organizmu, a w efekcie poprawiać jednocześnie stan 
zdrowia i skóry.

Hierarchia potrzeb klienta.
Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z usług gabinetów 
urody i ośrodków wellness. Skąd wynika popularność tego typu 
miejsc? Czy jest determinowana jedynie potrzebą poprawy 
wyglądu i właściwej pielęgnacji skóry?

Marketing

PIRAMIDA 
POTRZEB
KLIENTA

Psychodermatologia 
przekonuje, że istnieją 
powiązania pomiędzy 
stanem skóry 
a kondycją psychiczną.

8
2017/1

Wypoczynek. To jeden z głów-
nych powodów wizyt w salonie. 
Odpowiednio urządzone wnętrza 
(kojące kolory, intymne kabiny, prze-
strzeń) powinny tworzyć atmosferę 
odprężenia. Stan ten można pogłębić 
poprzez relaksacyjną muzykę, aro-
materapię i światłoterapię.

Ciepło. Ciepło daje nam po-
czucie komfortu i bezpieczeństwa. 
Zwłaszcza w okresie jesienno-zimo-
wym i podczas stosowania zabiegów 
z efektem krio należy dbać o ele-
menty rozgrzewające. Istnieje wiele 
możliwości – podgrzewane fotele 
i leżanki, kołdry termiczne, kosme-
tyki rozgrzewające anti-ageing: maski 
borowinowe, ciepłe algi, maska gip-
sowa, gorąca czekolada.

Pragnienie i głód. Rytuał parzenia 
kawy czy herbaty oraz proponowania 
drobnej przekąski to ważny element 
prowadzenia salonu. Głodna lub 
spragniona osoba nie będzie w sta-
nie w pełni skupić się na przebiegu 
zabiegu. Mimo naszych starań, będzie 
czuła dyskomfort. Zadbajmy więc 
również o to.

Potrzeby 
bezpieczeństwa
Każdy klient powinien czuć się 

bezpiecznie w rękach kosmetyczki. 
Zatrudniając pracownika pamiętajmy 
o sprawdzeniu jego wiedzy i umiejęt-
ności. W trakcie zatrudnienia na bie-
żąco monitorujmy jakość jego pracy. 
Klientka czuje się bezpiecznie kiedy 
ma świadomość, że kosmetyczka ma 
duże doświadczenie, jest fachowa 
i nie przekracza swoich kompetencji. 
Praca na sprawdzonych kosmetykach 
i aparaturze, systematyczne uczest-
nictwo w szkoleniach i kongresach, 
wysokie standardy czystości – spra-
wiają, że jesteśmy odbierane jako 
kompetentne i godne zaufania.

gularnego dbania o urodę, a w efek-
cie systematycznego korzystania 
z usług kosmetycznych. Dla młodzie-
ży wygląd zewnętrzny często deter-
minuje popularność i pozycję wśród 
rówieśników.

Szacunek. Powinien być okazy-
wany nie tylko w salonie, ale również 
w relacjach prywatnych. Spotykając 
klientkę poza miejscem pracy powin-
niśmy się ukłonić, a w zależności od 
okoliczności ewentualnie nawiązać 
krótką niezobowiązującą rozmowę. 
Szacunek do drugiego człowieka 
przejawia się również poprzez za-
chowanie dyskrecji i przedstawianie 
go w pozytywnym świetle podczas 
rozmowy z innymi.

Potrzeby samorealizacji
Coraz więcej ośrodków SPA 

czerpie inspirację ze starożytnych 
kultur. W takich miejscach oprócz 
tradycyjnych rytualnych zabiegów 
klient poznaje kulturę, elementy 
medycyny naturalnej (np. ajurwe-
dy), specjalną dietę (np. wegańską), 
ćwiczenia i styl życia odpowiedni 
dla tej filozofii (np. joga), techniki 
pielęgnacyjne (np. model koreański) 
wyciszenia i medytacji. W ten sposób 
wizyta taka jest nie tylko relaksem, 
ale również elementem rozwoju we-
wnętrznego.

Kwestią kluczową jest także od-
powiednie zachowanie się w sytuacji 
reklamacji. Z badań wynika, że lojal-
ność klienta pogłębi się, jeśli firma 
w sposób profesjonalny przyjmie 
i naprawi usterkę. Im większa inwa-
zyjność zabiegów tym większe ry-
zyko wystąpienia nieprzewidzianych 
sytuacji. Po zabiegach np. laserote-
rapii czy elektrolizy należy zapewnić 
klienta, że w razie wystąpienia nie-
pożądanych zmian może skontak-
tować się z personelem i przyjść do 
gabinetu. Jest to nie tylko element 
gwarancji wpływający na umocnienie 
wizerunku firmy odpowiedzialnej, ale 
również istotny element organizacji 
uczącej się.

Potrzeby przynależności 
– afiliacji
Wsparcie. Często osoby od-

wiedzające gabinet kosmetyczny 
potrzebują wsparcia emocjonalne-
go. Psychologowie uważają, że tzw. 
„wygadanie się” to dobry sposób na 
poradzenie sobie z trudną sytuacją. 
Wyrzucenie z siebie dawki nieprzy-
jemnych wspomnień i zdarzeń daje 
poczucie ulgi i katharsis.

Sympatia. Uśmiech, optymizm, 
pozytywne nastawienie, otwartość 
– to cechy charakteryzujące dobrą 
kosmetyczkę. Klientka powinna czuć 
się swobodnie w jej obecności.

Przyjaźń. Często zdarza się, że 
pomiędzy stałą klientką a kosmetycz-
ką zawiąże się szczególna nić poro-
zumienia. Wtedy umawia się na ona 
na zabieg do swojej ulubionej kosme-
tyczki, z którą łączy ją nić przyjaźni.

Potrzeby szacunku 
i dowartościowania
Potwierdzenie statusu społecz-

nego i materialnego. Wysoki prestiż 
marki salonu jest istotną wartością 
firmy, którą trzeba rozwijać. Pozwa-
la nie tylko pozyskiwać klientów, ale 
również wzmacniać ich zadowole-
nie. Klienci chętniej wybierają uznaną 
markę, która sprawia wrażenie ko-
rzystania z dobra luksusowego.

Zdobycie aprobaty społecznej. 
W takich grupach społecznych jak 
biznesmeni, politycy, osoby publicz-
ne czy artyści dużą wagę przywiązuje 
się do wizerunku i dobrego wyglądu. 
Presja środowiska zmusza ich do re-

Monika Szatkowska
Blogerka i youtuberka w OtwartySalon.pl 

– kosmetyka dla profesjonalistów.
Kosmetolog w salonie „Lucyna” 

w Zamościu.

www.OtwartySalon.pl

WIZYTA
W SALONIE
to nie tylko relaks, 
ale również element 
rozwoju wewnętrznego.
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Ergoline Affinity 900.
Odkąd firma Profi została autoryzowanym przedstawicielem 
firmy Ergoline na terenie Polski, sprzedaż fabrycznie nowych 
urządzeń nabiera nowego wymiaru.

Premiera

NOWA GENERACJA
Jeszcze dwa lata temu nikt nie 

pomyślałby, że Polski rynek jest 
w stanie rocznie przyjąć kilkadziesiąt 
nowych fabrycznie urządzeń. A jed-
nak! Tajemnica tkwi w doskonałej 

współpracy i możliwościach tworze-
nia produktów w cenie odpowiedniej 
na dany rynek.

Doskonale pamiętamy stworzo-
ny kilka lat temu przez firmę Ergoline 
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z Windchagen model fantastycznego 
solarium jakim była SUNTANA, do 
tej pory jest to jedno z najchętniej 
kupowanych urządzeń opalających 
na rynku wtórnym. Idąc za potrzebą 
branży solaryjnej, pragnąc spełniać 
obecne wymagania klientów, firma 
Profi po raz kolejny w uzgodnieniu 
z Ergoline stworzyła nowe urządze-
nie o nazwie AFFINITY 900, które 
cechują nowoczesne funkcje, wygląd 
i konstrukcja.

Urządzenie to urzeka nowocze-
sną stylistyką i zaskakuje niesamo-
witym wyglądem podświetlonych 
i zmieniających kolor elementów. 
Zaawansowana technologia i łatwość 
obsługi poprzez zastosowanie nowej 
generacji pulpitu sterującego wyko-
nanego w całości ze szkła z dużym 
wyświetlaczem, zapewnia nam bez-
awaryjność i odporność na zużycia 
wynikające z rutynowego czyszczenia 

po każdej sesji opalania, czy obsługi 
przez użytkownika. Przestronne, 
wygodne i jasno oświetlone wnętrze 
z wyprofilowaną do kształtu ciała dol-
ną pleksi spełni oczekiwania w zakre-
sie wygody i komfortu każdego klien-
ta. Przewodnik głosowy przyjemnym 
głosem wytłumaczy każdą funkcję 
w języku polskim, moduł MP3 wraz 
z głośnikami i wzmacniaczem, oraz 
możliwością podłączenia indywidu-
alnego źródła dźwięku, przenoszą 
klienta w niesamowitą atmosferę re-
laksu i wypoczynku.

Jednak największym przełomem 
w tym urządzeniu okazuje się wyko-
rzystanie lamp hybrydowych. Co to 
oznacza? Opalanie nabiera nowe-
go wymiaru dzięki zastosowanym 
naprzemiennie lampom o świetle 
czerwonym i blisko podczerwonym 
z zawartością promieniowania UV, 
oraz klasycznych lamp opalających. 

wyposażeniem, montażem i dwu-
letnią gwarancją producenta. Du-
żym ułatwieniem dla klientów nie 
posiadających środków finansowych 
jest współpraca z Europejskim Fun-
duszem Leasingowym w zakresie 
finansowania. Posiadając tylko 10% 
wartości urządzenia, właściciel salonu 
może otrzymać finansowanie nawet 
do 48 miesięcy.

Użytkownik po kilku sesjach w sola-
rium z lampami HYBRID RED może 
cieszyć się nie tylko intensywnym 
i naturalnym kolorem opalenizny, 
ale zauważy poprawę kondycji skóry 
w zakresie zmarszczek i nierówności, 
jej jędrności, zabliźnianiu ran i popra-
wę krążenia i ciśnienia krwi. (Dzieje 
się tak przez przyspieszenie regene-
racji uszkodzonych komórek i pobu-
dzenie fibroblastów, które produkują 
kolagen, oraz pobudzenie nukleotydu 
ATP, który bierze udział w regulacji 
ciśnienia krwi). Eksponowanie skóry 
na działanie światła ultrafioletowego 
i światła czerwonego możemy swo-
bodnie określić nie tylko jako ruty-
nowe opalanie, ale także naukowym 
terminem – fotobiomodulacja.

Urządzenie Ergoline Affinnity 
900 oferowane jest na rynku pol-
skim w doskonałej promocyjnej 
cenie 17.300 EUR netto z pełnym 

Więcej informacji:

Profi
tel. (68) 323 11 88

www.profispj.pl
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Kocham Cię… CIAŁO – to już 70 lat bikini.
W modelowaniu sylwetki i w walce z cellulitem pomocne 
są zaawansowane technologie i aparatura. Nie ma jednego 
skutecznego sposobu na niedoskonałości.

Jednak łączenie zmian w stylu życia i nowoczesnych technologii pozwoli 
stworzyć efektywne programy modelujące – warto przyjrzeć się im bliżej. Roz-
mawiamy z kosmetologiem Martą Baranowską z Salonu Kosmetologii Cleopatra 
w Płocku – związaną z zawodem od 10 lat.

Jakie technologie zabiegowe są najbardziej efektywne w terapii problemów 
takich jak: cellulit, miejscowe nagromadzenie tkanki tłuszczowej czy utrata jędr-
ności skóry?

Wywiad

ŻYCIOWA  PASJA
Jedną z najbardziej tradycyjnych metod jest masaż podciśnieniowy – vacum, 

podczas którego skóra jest lekko zasysana, a tkanki lekko ugniatane. Wyko-
rzystuje ciśnienie ujemne, skutecznie rozbijając twarde złogi, pobudza pracę 
układu limfatycznego i krążenie. Stymuluje także wydalanie nadmiaru płynów, 
działa ujędrniająco i modelująco na sylwetkę. Masaż vacum w połączeniu z falą 
radiową jest jednym z najpopularniejszych zabiegów, podczas którego dochodzi 
do ogrzania warstw skóry przez prądy o częstotliwości radiowej. Fale radiowe 
wnikają w skórę na głębokość 2 cm, gdzie nagrzewają komórki tłuszczowe 
i włókna kolagenowe. Pod wpływem temperatury dochodzi do rozpuszczenia 
i rozbicia komórek tłuszczowych, prowadzi to do wydzielania tłuszczu, który 
trawiony jest przez wątrobę i wydalany przez układ wydalniczy.

Interesującą technologią jest zastosowanie mikroprądów TENS, przez 
elektryczną stymulację nerwów i mięśni. Mikroprądy TENS to prądy impulso-
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Biostymulacja laserowa 
reguluje usuwanie produktów 
przemiany materii i przyczynia się 
do lepszej wchłanialności 
substancji odżywczych.

we niskiej częstotliwości, pobudzają 
one mięśnie do pracy, przyspieszają 
ich naturalne procesy regeneracyjne 
oraz kształtują je i wzmacniają. No-
woczesne technologie wykorzystują 
również światło w postaci lasera 
biostymulującego i fototerapii LED. 
Laser biostymulujący oddziałuje na 
poziomie komórkowym. Ma bezpo-
średni wpływ na przebieg procesów 
na błonach komórkowych, które 
odpowiadają za transport substancji 
wewnątrz organizmu.

Biostymulacja laserowa regulu-
je usuwanie produktów przemiany 
materii i przyczynia się do lepszej 
wchłanialności substancji odżyw-
czych. Fototerapia LED działa tera-
peutycznie na nasz organizm, zabieg 
polega na naświetlaniu przez diody 
o odpowiednio dobranych parame-
trach i kolorach. Przyspiesza meta-
bolizm komórkowy, krążenie krwi, 
poprawia elastyczność skóry. Warto 
wspomnieć o zabiegu liposukcji ul-

tradźwiękowej, podczas którego 
dochodzi do wykorzystania fali ultra-
dźwiękowej o niskiej częstotliwości 
do rozbicia nagromadzonej tkanki 
tłuszczowej. Zabieg jest alternatywą 
dla iniekcji chirurgicznej, poprawia 
sprężystość tkanek, pobudza krąże-
nie krwi i redukuje cellulit.

NAJWSPANIALSZE: Dla kogo 
przeznaczone są zabiegi modelowa-
nia sylwetki?

Marta Baranowska: Zabiegi prze-
znaczone są dla osób, które pragną 
pozbyć się zalegającej tkanki tłusz-
czowej w wybranych partiach ciała 
oraz dla osób, które pomimo prowa-
dzenia aktywnego trybu życia pragną 
ciało wymodelować. Pamiętajmy 
jednak, że do osiągnięcia pełnego 
efektu nie wystarczy samo zastoso-
wanie urządzeń. Potrzebna jest do 
tego ocena stanu zdrowia, właściwe 
odżywianie i regularna aktywność 
fizyczna.

M. B.: Pacjent powinien wybrać 
gabinet z renomą i z wykwalifiko-
waną kadrą kosmetologów, miejsce 
które posiada certyfikaty bezpieczeń-
stwa urządzeń. Gabinet, w którym 
może liczyć na profesjonalną obsługę 
i indywidualny plan zabiegowy.

N: Na co może liczyć stały pa-
cjent w profesjonalnym gabinecie 
kosmetologii?

M. B.: Stały pacjent może liczyć 
przede wszystkim na indywidualną, 
profesjonalną obsługę. Mam moż-
liwość pracy w gabinecie, w któ-
rym dba się o pacjenta. Dla stałych 
pacjentów zawsze czekają niespo-
dzianki i specjalistyczna oferta pro-
gramu lojalnościowego zdrowia 
i urody z kartą rabatów. Współpra-
cujemy z dietetykiem. Z duchem 
czasu wprowadzamy dla naszych pa-
cjentów nowości zabiegowe. Każdy 
z Państwa znajdzie coś specjalnie dla 
siebie. Motto naszego zespołu Salonu 
Kosmetologii Cleopatra: „ZAUFANIE 
DZIĘKI SKUTECZNOŚCI’’. Obecnie 
prowadzimy nowy projekt: Kocham 
Cię… CIAŁO dla pacjentów zainte-
resowanych zdrowym trybem życia, 
zabiegami ujędrniającymi, modelują-
cymi i wyszczuplającymi na ciało.

N: Co najbardziej satysfakcjonuje 
Panią w zawodzie kosmetologa?

M. B.: Szczególnie satysfakcjonu-
je mnie realizacja pasji w zawodzie. 
Możliwość udzielania się w kongre-
sach i seminariach wraz z zespołem 
kosmetologów Salonu Kosmetologii 
Cleopatra. Szczególnie cieszą i mo-
tywują mnie usatysfakcjonowane 
pacjentki, których uwielbiam słuchać 
i podpowiadać im trafne porady. Re-
gularnie razem z zespołem Salonu 
Kosmetologii Cleopatra biorę udział 
w kongresach, seminariach i profe-
sjonalnych szkoleniach, dzięki czemu 
wiem jak należy dbać o ciało. W cza-
sie wolnym chętnie uczęszczam 
na zajęcia jogi, jeżdżę na rowerze, 
rolkach i udaje się na marszobiegi – 
w końcu w zdrowym ciele zdrowy 
duch.

N: Pięknie dziękuję za rozmowę 
i podzielenie się swoimi spostrzeże-
niami.

Red.

N: Z jaką częstotliwością powin-
ny być wykonywane zabiegi?

M. B.: Zabiegi powinny być wy-
konywane 1-2 razy w tygodniu, od 
6-10 w serii, a następnie raz w mie-
siącu w celu podtrzymania efektu. Pa-
miętajmy, że podczas ustalonej serii 
bardzo istotna jest liczba zabiegów 
i systematyczność spotkań. Ważne 
jest, aby łączyć je z profesjonalnymi 
preparatami o właściwościach ujędr-
niających i antycellulitowych.

N: Który zabieg według Pani jest 
najskuteczniejszy?

M. B.: Każdy zabieg powinien 
być dobrany indywidualnie do pa-
cjenta. Parametry podczas zabiegu 
można indywidualnie zwiększać lub 
zmniejszać. Pierwszym krokiem 
powinna być konsultacja, podczas 
której oglądamy poszczególne partie 
ciała, wykluczamy przeciwwskazania 
i układamy plan zabiegowy. Wymie-
nione zabiegi można stosować samo-
dzielnie lub łączyć ze sobą, co znacz-
nie poprawia osiągane efekty.

N: Czy istnieją przeciwwskaza-
nia?

M. B.: Do przeciwwskazań mo-
żemy zaliczyć rozrusznik serca, no-
wotwory, radioterapię, ciążę, karmie-
nie piersią oraz metalowe implanty.

N: Czym powinien kierować się 
pacjent podczas wyboru gabinetu?
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Instagram to aplikacja, 
która w chwili obecnej skupia 
około 700 mln użytkowników.
W Polsce regularnie korzysta z Instagrama około 3,5 mln osób, 
a 60% stanowią kobiety. Jego popularność zawdzięczamy 
blogerom, vlogerom i celebrytom, którzy szybko wyczuli 
nadchodzącą rewolucję związaną z tym kanałem.

Internet

#WIRTUALNY
WIZERUNEK

Instagram jeszcze do niedawna był platformą do publikacji zdjęć. Dzisiaj, 
tak jak Facebook czy Twitter, gromadzi rzesze zarówno globalnych jak i lokal-
nych marek, dla których tworzy wciąż nowe narzędzia i możliwości do budo-
wania wizerunku, czy też realizacji celów sprzedażowych.

Wiele firm chcąc nadążyć za trendami zakłada firmowe konto na Insta-
gramie, a następnie publikuje treści identyczne jak na Facebooku. Jest to hor-
rendalny błąd! Chcąc tak prowadzić swój kanał, lepiej nie robić tego wcale. 
Instagram rządzi się swoimi prawami i przed przystąpieniem do jakichkolwiek 
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działań trzeba najpierw poznać śro-
dowisko i potrzeby użytkowników, 
a dopiero później przygotować stra-
tegię, którą będziemy realizować.

Czym Instagram 
różni się od Facebooka?
Podstawową funkcją Instagrama 

jest online networking. Aplikacja za 
pomocą hasztagów w bardzo łatwy 
sposób daje możliwość odnalezienia 
osób, zdjęć czy filmów związanych 
z interesującą nas tematyką.

Na Instagramie tak jak na Face-
booku można polubić bądź skomen-
tować czyjeś zdjęcie, ale nie można 
go już udostępnić – służą do tego 
zewnętrzne aplikacje. Jedną z popu-
larniejszych jest Repost.

Instagram to przede wszystkim 
zdjęcia, dzięki którym można zoba-
czyć sposób życia, pasje, hobby, zain-
teresowania danej osoby czy marki. 
Warto o tym pamiętać tworząc swój 
firmowy profil. Aby tworzyć niepo-
wtarzalne obrazy, powstało setki jeśli 

nie tysiące aplikacji zewnętrznych de-
dykowanych do użycia na Instagramie 
(lista najciekawszych w dalszej części 
artykułu).

Z Instagramem związany jest 
ruch Instagramers – 330 lokalnych 
społeczności, które organizują wspól-
ne spotkania. Fani chętnie drukują 
zdjęcia z Instagrama na koszulkach, 
magnesach, torbach itp.

Jak zbudować 
społeczność wokół 
własnego konta 
firmowego Instagrama?
Publikuj regularnie – nie ma ja-

kiejś magicznej liczby i częstotliwości 
z jaką powinno się publikować, ale 
zanim przystąpisz do działań prze-
myśl racjonalnie, ile postów w tygo-
dniu jesteś w stanie tworzyć, tak aby 
obserwujący Twój profil mieli z Tobą 
stały kontakt. Dobrą metodą jest też 
stworzenie autorskiego kalendarza 
z listą pomysłów na posty na cały 
miesiąc.

Używaj hasztagów – pod każ-
dym postem dodawaj około 20 hasz-
tagów, czyli słów kluczy związanych 
tematycznie, opatrzonych takim 
znakiem #. Hasztagi służą użytkow-
nikom do wyszukiwania interesują-
cych ich treści. Używaj hasztagów 

Połącz konto Instagrama z Face-
bookiem

Dzięki temu zabiegowi, fani na 
Facebooku będą mogli zobaczyć, co 
publikujesz na Instagramie. Połącze-
nie kont ułatwi naturalną wędrówkę 
użytkowników z Facebooka na Insta-
grama. W ten sposób łatwo zdobę-
dziesz pierwszych lojalnych obser-
wujących. Dlatego pamiętaj, aby od 
początku publikować ciekawe treści!

Bądź aktywny
Oprócz publikowania postów, 

odpowiadaj na wszystkie komenta-
rze, również te niepochlebne, ko-
mentuj i lajkuj również zdjęcia innych 
użytkowników. Oznaczaj produkty 
i osoby na zdjęciach. Zadawaj pyta-
nia, w postach używaj zwrotów typu 
„call to action”.

Zachęcaj innych użytkowników 
do robienia zdjęć

I oznaczania ich wybranym przez 
Ciebie hasztagiem. Jednym z lepszych 
sposobów jest zorganizowanie kon-
kursu oraz wymyślenie unikalnego, 
najlepiej brandowego hasztagu, który 
użytkownicy dodadzą pod swoimi 
zdjęciami konkursowymi.

Instagram jest bardziej czaso-
chłonnym medium aniżeli Facebook 
i rządzi się swoimi prawami. Aby za-
angażować odbiorców, trzeba ustalić 
spójną strategię, a później konse-
kwentnie ją realizować.

Potrzebujesz wsparcia? Chęt-
nie pomogę. Pisz do mnie na 
kontakt@brigatta.pl

ogólnych jak #friday #smile, bran-
żowych jak #fryzjer, #kosmetyki 
#medycynaestetyczna, opisowych 
#metamorfoza #organic #suntan jak 
również wskazujących Twoją lokaliza-
cję #poland, #Gdansk, #starowka, 
czy brand #nazwafirmy, #nazwako-
smetyku. Dzięki hasztagom dotrzesz 
do społeczności, którą interesuje 
prezentowana przez Ciebie tema-
tyka, zwiększysz zasięg organiczny 
i skupisz wokół siebie potencjalnych 
klientów. Pomyśl również jak zachę-
cić użytkowników do publikowania 
zdjęć z wymyślonym przez Ciebie 
hasztagiem, zwiększającym świado-
mość Twojej marki.

Nie kupuj followersów – postaw 
na jakość, a nie liczbę obserwujących. 
Jeśli chcesz mieć wartościowy kanał, 
buduj społeczność, z którą wejdziesz 
w interakcje. Nowych użytkowników 
na pewno bardziej zachęci konto, 
gdzie jest mniej fanów, ale są aktywni, 
aniżeli tysiące obserwujących i brak 
reakcji pod postami.

Posiłkuj się zewnętrznymi aplika-
cjami do tworzenia ciekawych treści

Instagram to zdjęcia i video. 
Dzięki aplikacjom możesz je upięk-
szać, dodawać teksty, obrazki, two-
rzyć GIFY, a nawet drukować je na 
koszulkach, kubkach itp. Zapoznaj 
się z poniższą listą, ściągnij na swój 
smartfon i do dzieła! Czeka Cię 
wspaniała przygoda.

5 przydatnych aplikacji do pracy 
z Instagramem:

• Boomerang – umożliwia ro-
bienie zapętlonych 1-sekundowych 
GIFów.

• Crowdfire – dzięki tej aplikacji 
zobaczysz, co robi Twoja konkuren-
cja.

• Repost – umożliwia udostęp-
nienie czyjegoś zdjęcia na Twoim pro-
filu.

• Pickgeck – ułatwia zarządza-
nie kontem, hasztagami, profilami.

• Postagram – umożliwia wysy-
łanie pocztówek.

Nagrywaj filmiki, które pokażą 
kulisy jakiegoś wydarzenia, metamor-
fozy czy instrukcje DIY

Format video zyskał ostatnio na 
popularności. Zachęć do odwiedzania 
Twojego profilu publikując unikalne 
filmy instruktażowe, czy filmiki z me-
tamorfozami.

Małgorzata Wiatr 
Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii 

Społecznej (SWPS) na kierunku Psychologia 
Społeczna oraz studia podyplomowe 

Zarządzanie Marką 
w Szkole Głównej Handlowej.

Właścicielka firmy marketingowej Brigatta, 
specjalizującej się w marketingu 

marek lokalnych, 
również w branży beauty.

UWAGA!
Zapoznaj się również z listą za-
kazanych hasztagów, których 
używanie może spowodować 
blokadę konta. Lista dostępna jest 
powszechnie w internecie.
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Kneipp® Olejek do kąpieli Ta-
jemnica piękna wygładza, regeneruje, 
nawilża i odżywia skórę dzięki kom-
pozycji 4 wartościowych, naturalnych 
olejków: arganowego, maruli, rączni-
ka i oliwy z oliwek.

Odkryj odczuwalnie gładką, ak-
samitnie miękką skórę dzięki Olejko-
wi do kąpieli Tajemnica piękna Kne-
ipp®. Kompozycja wartościowych, 
naturalnych olejków arganowego, 
maruli, rącznika i oliwy z oliwek 
działa intensywnie natłuszczająco 
i zmniejsza uczucie napięcia skóry. 
Dodatkowo otula skórę pięknym, 
delikatnym i egzotycznym zapachem.

Skóra po zanurzeniu w kąpieli 
staje się miękka i gładka za sprawą 
drogocennego oraz szlachetnego 
olejku arganowego, bogatego w wi-
taminę E i kwasy omega. Pielęgnację 
oraz wzmacnianie bariery ochron-
nej zapewnia olejek marula. Z kolei 
olejek z rącznika (olej rycynowy) 
natłuszcza skórę, a więc pomaga 
w walce z jednym z najczęściej wy-

stępujących problemów, jej niedo-
statecznym nawilżeniem. Olejek do 
kąpieli Tajemnica piękna zawiera 
także oliwę z oliwek o działaniu re-
generującym.

W połączeniu z kojącym działa-
niem ciepłej wody, kompozycja pie-
lęgnujących olejków roztacza swoje 
naturalne działanie pielęgnacyjne 
i aromaterapeutyczne za sprawą 
egzotycznego, delikatnego zapachu 
olejków.

Zalety olejku do kąpieli 
Tajemnica piękna:
• 94% naturalnych olejków 

pielęgnujących: arganowego, maruli, 
rącznika i oliwy z oliwek;

• bogata pielęgnacja skóry su-
chej i wrażliwej;

• bez substancji konserwują-
cych;

• bez barwinków;
• bez olejów parafinowych, sili-

konowych i mineralnych;

Pozwól się rozpieścić luksusowej kąpieli.
Kneipp® Olejek do kąpieli Tajemnica piękna, to druga – po Olejku 
do kąpieli Kwiat migdała Jedwabna skóra – nowość Kneipp® – 
nieoceniona w pielęgnacji i rozpieszczaniu skóry podczas kąpieli.

Pielęgnacja

TAJEMNICA
PIĘKNA
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Więcej informacji:

Kneipp

www.kneipp.pl
facebook i instagram: Kneipp Polska

blog: swiatkneippa.com

• receptura opracowana przez 
specjalistów nauk przyrodniczych;

• tolerancja skóry potwierdzo-
na przez dermatologiczną klinikę uni-
wersytecką.

Sposób użycia: olejek do kąpie-
li wlać pod strumień bieżącej wody 
o temp. 36-38° C. Rokoszować się 
kąpielą przez 15-20 minut.

Wskazówka: po kąpieli oczyścić 
wannę (niebezpieczeństwo poślizgu). 
Resztki olejków pielęgnacyjnych usu-
nąć gorącą wodą i domowym środ-
kiem usuwającym tłuszcz. Zawartość 
buteleczki 20 ml = 1-2 kąpieli.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 
5,99 zł. Dostępność w drogeriach 
Rossmann.

Serię Tajemnica piękna uzupełnia 
olejek do ciała w op. 100 ml / 27,99 zł 
dostępny w sieciach Rossmann, 
Hebe, Super-Pharm oraz olejek do 
kąpieli Kwiat migdała Jedwabna skóra 
poj. 20 ml / 5,99 zł dostępny w sie-
ciach Rossmann i Super-Pharm.

Pozwól się 
rozpieszczać 
luksusowej 
kąpieli 
z olejkiem 
Tajemnica 
piękna.

Oto zarys kompetencji, które powinien posiadać dobry menedżer SPA. 
Informacje, które mogą być przydatne zarówno dla inwestora rekrutującego 
jak i dla osób, które rozważają taki zawód.

Zarys 
kompetencji Cechy
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•  Opracowanie opisu stanowisk.
• Redagowanie ogłoszenia.
• Selekcja ofert.
• Przeprowadzenie rozmów rekrutacyjnych.
• Weryfikacja umiejętności technicznych kandydatów.
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•  Wskazywanie standardów, inspirowanie, motywowanie, 
chwalenie zespołu.

• Opracowanie grafiku pracy.
• Koordynowanie pracy.
• Prowadzenie spotkań okresowych.
• Opracowanie planu szkoleń.
•  Opracowanie celów działu i indywidualnych dla poszczegól-

nych pracowników.
• Doskonalenie zespołu w sprzedaży, obsłudze klienta i tech-
nicznym wykonywaniu zabiegów.

KA
D
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•  Regulowanie czasu pracy pracowników SPA.
•  Koordynowanie pracy osób współpracujących z obiektem.
•  Opracowanie dokumentacji związanej z płacami i prowizją 

oraz czasem pracy.

Kompetencje dobrego menedżera SPA.
Menedżer SPA odgrywa zasadniczą rolę w sukcesie obiektu. 
Wybór odpowiedniej osoby na to stanowisko jest więc bardzo ważny i dosyć trudny na polskim rynku, 
ponieważ szkoły przygotowujące do tego zawodu są jeszcze nieliczne i funkcjonują od niedawna.

Zarządzanie

SUKCES
OBIEKTU SPA

Aneta Muller - menedżer i niezależny konsultant.
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•  Opracowanie procedur, protokołów pracy i utrzymania po-
mieszczeń i wyposażenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
i higieny.

•  Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i za-
sadami BHP.

•  Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepi-
sów i zasad BHP.
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•  Oszacowanie potrzeb i zakup odpowiedniego wyposażenia 
i materiałów.

•  Zarządzanie magazynem i optymalizacja jego poziomu.
•  Nadzorowanie prawidłowej obsługi i eksploatacji powierzo-

nych pracownikom urządzeń i wyposażenia.
•  Czuwanie nad odpowiednią konserwacją wyposażenia.
•  Koordynacja zaopatrzenia w materiały i produkty niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania SPA.
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•  Opracowanie budżetu.
•  Zdefiniowanie celów finansowych i ich realizacja.
•  Przygotowywanie zestawień.
•  Monitorowanie wyników rzeczywistych względem budżetu.
•  Analiza rentowności zabiegów.
•  Zarządzanie kasą (wpłaty i wypłaty).
•  Dobre wykorzystywanie oprogramowania SPA do analizy 

klientów, wyników terapeutów, stanu magazynu, sytuacji 
finansowej.

•  Nadzorowanie wydatków i ich optymalizowanie.
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•  Analiza rynku i dbałość o ciągły rozwój SPA.
•  Kreowanie i zarządzanie ofertą SPA zgodnie z trendami 

i oczekiwaniami gości.
•  Prowadzenie marketingu wewnętrznego SPA.
•  Nadzorowanie optymalizacji rezerwacji.
•  Wprowadzenie i nadzorowanie prowadzenia kart klienta.
•  Prowadzenie działań mających na celu fidelizację klienteli.
•  Wprowadzanie akcji promocyjnych, ich koordynacja i pomiar.
•  Stworzenie / współtworzenie / nadzorowanie planu działań 

marketingowych zewnętrznych (grupa docelowa, strategie, 
środki) i środków komunikacji spójnych z przyjętym planem.

•  Opracowanie folderów, ulotek, cenników, formularzy, zapro-
szeń, wizytówek, etc.

•  Tworzenie programów lojalnościowych.
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•  Stworzenie standardów i procedur obsługi klienta.
•  Stworzenie protokołów zabiegów.
•  Dbanie o dekorację, światła, aromat, podkład muzyczny.
•  Dbanie o jakość usług. Stworzenie narzędzi i analiza poziomu 

satysfakcji klienta.

jednak, żeby pracodawca zapewnił 
im szkolenia związane z technikami 
sprzedaży, marketingiem i zarządza-
niem lub też zwrócił się do konsul-
tanta SPA o czasowe wsparcie. Wy-
daje się, że ten profil jest szczególnie 
dobry przy małych strukturach, miej-
skich SPA, czy też silnie wyspecjalizo-
wanych technicznie (medi, medical 
SPA).

Podobnie jednak jak nie wyma-
ga się od dyrektora kliniki, żeby był 
chirurgiem, czy od dyrektora restau-
racji, by był wyjątkowym kucharzem, 
dobry menedżer SPA niekoniecznie 
musi być terapeutą.

W dużych obiektach, gdzie zało-
żenia finansowe są wysokie, a Mene-
dżer SPA ma tyle zadań związanych 
z integracja SPA z hotelem, marke-
tingiem i sprzedażą, zarządzaniem 
dużą infrastrukturą i zespołem, że 
nie może wykonywać zabiegów, na-
wet okazjonalnie, wybór menedżera 
o profilu «zarządzanie» wydaje się 
słuszny. Przy budowie takiego obiek-
tu trzeba myśleć o innowacji i stwo-
rzyć dobrą koncepcję.

Sukces innowacji nie kończy 
się na koncepcji. Trzeba jeszcze być 
w stanie przekonać dyrekcję czy in-
westora o ekonomicznej słuszności 
przedsięwzięcia, a następnie z suk-
cesem wprowadzić ją do zespołu, 
zaplanować szkolenia, wprowadzić 
zmiany w organizacji, przygotować 
plan marketingowy promocji i sprze-
daży produktu i wreszcie kontrolo-
wać, pilotować, doskonalić.

W tej sytuacji specjalista od za-
rządzania będzie, być może, bardziej 
skuteczny.

Menedżer SPA jak widzimy po-
winien posiadać wiele kompetencji, 
które koniecznie muszą być wsparte 
doświadczeniem. Biorąc pod uwagę 
poziom i techniczny charakter pracy, 
wymagany jest też pewien poziom 
wykształcenia: studia wyższe, szkoła 
hotelarska, wyższa szkoła specjali-
styczna. Doświadczenie jest bez-
spornie najważniejsze (zarządzanie 
zespołem, relacje z klientem, interak-
cje z innymi menadżerami). Szkolenie 
może oczywiście przyspieszyć naukę, 
ale nic nie zastąpi kilku miesięcy, czy 
lat na froncie, w obsłudze klienta, 
przy planowaniu czy asystowaniu 
menedżerowi zanim samemu stanie 
się na kierowniczym stanowisku.

Pozostaje temat profilu idealne-
go kandydata. Dwie ścieżki wydają 
się słuszne: wykształcenie kosmeto-
log / fizjoterapeuta lub też zarządza-
nie uzupełnione, jeżeli to możliwe, 
o szkołę / szkolenie z zakresu zarzą-
dzania obiektem SPA.

Menedżer o profilu «fizjotera-
peuta / kosmetolog» ma tę przewagę, 
że może wykonywać część zabiegów, 
szkolić i nadzorować personel. Lepiej 
też oczywiście rozumie specyfikę 
zawodu terapeuty. Z pewnością od 
razu staje się bardziej wiarygodny 
dla zespołu i cieszy się autorytetem, 
szczególnie podczas oceny technicz-
nych umiejętności.

Profil «zarządzanie» wnosi do 
zespołu to, czego często brakuje 
w obiektach SPA: umiejętność zarzą-
dzania zespołem, sprzedażą, działania 
marketingowe, rachunek ekonomicz-
ny. Niezbędne jest jednak, aby temu 
profilowi towarzyszyła dobra znajo-
mość branży SPA i rynku, na którym 
pojawiają się mniej lub bardziej trafio-
ne ekonomicznie trendy. Niezbędna 
jest analiza konkurencji, śledzenie 
prasy branżowej, udział w targach 
i ciągle szkolenia.

Który profil wybrać? Nie ma 
gotowej odpowiedzi. Na polskim 
rynku większość kandydatów ma 
wykształcenie terapeutyczne, często 
są to fizjoterapeuci czy kosmetolodzy 
z ukończonymi studiami wyższymi, 
dobrą znajomością techniczną i zgłę-
bioną wiedzą na temat kosmetyków. 
Jeżeli tylko mają łatwość nawiązywa-
nia kontaktów, swobodę w relacjach 
i kreatywność, stają się wspaniały-
mi menedżerami. Warunkiem jest 

Aneta Muller
Menedżer i niezależny konsultant.

Spa Consulting
www.spaconsulting.com.pl
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Często za bardzo przejmujemy 
się opiniami innych, bojąc się, że 
brak aprobaty będzie równoznacz-
ny z brakiem miłości. Niestety, uza-
leżnienie się od cudzej opinii, tylko 
oddala nas od poczucia szczęścia 
i spełnienia.

Parę przykładów
– Szef pracuje przy komputerze 

i nie odzywa się do sekretarki już 
trzecią godzinę. Ta gorączkowo za-
stanawia się, czy zrobiła coś złego? 
Proponuje mu kawę bądź herbatę, 
ale milczenie szefa jedynie utwierdza 
ją w przekonaniu, że coś jest nie tak. 
Pół dnia straciła na zastanawianie się 
nad własnymi niedociągnięciami, ana-
lizując ostatnie dni w pracy. A szef 
tymczasem sprawdzał ceny wycie-
czek na Majorkę, gdyż trafił na cie-
kawy podróżniczy blog i wpadł w re-
lacje z wypraw bloggera kompletnie 
odrywając się od rzeczywistości.

– Taksówkarz zajeżdża kobie-
cie drogę, soczyście trąbi i puka się 

w czoło pokazując jej, co o niej sądzi. 
Mając nogi jak z waty kobieta zjeżdża 
na pobocze i usiłuje się uspokoić. 
Opowiadając tę historię mężowi 
słyszy, że na pewno wymusiła pierw-
szeństwo. Zaczyna sobie przypomi-
nać sekunda po sekundzie całe wyda-
rzenie i po pół godzinie rozważań nie 
jest już taka pewna, czy rzeczywiście 
miała pierwszeństwo. Mogła czegoś 
nie zauważyć. Mogła coś pomieszać. 
A może po prostu jest beznadziejnym 
kierowcą?

Kobieta jechała prawidłowo, 
co widział inny kierowca, oburzony 
zachowaniem taksówkarza. Tak-
sówkarz brawurę przypłacił stłuczką 
dwie ulice dalej. Tego jednak kobie-
ta nie widziała i nie wiedziała – była 
przekonana, że jest tak głupia, że 
nawet obcy mężczyźni stukają się 
w czoło na jej widok.

Jak odbierasz otoczenie?
Cóż, są osoby bardziej bądź 

mniej wrażliwe na krytykę pod swo-

Jak nie brać wszystkiego do siebie.
Człowiek jako istota społeczna, ma potrzebę bycia akceptowanym 
przez najbliższe otoczenie – chcemy być lubiani, podziwiani, 
czuć się ważni, potrzebni, kochani.

Porady

MASZ
WPŁYW
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na kurs pośrednika nieruchomości. 
Był świetnym elektrykiem, uwielbiał 
pracę, przychodził, robił co do niego 
należało, bez zbędnego gadania. Te-
raz ma problem bo boi się dzwonić 
do ludzi i proponować im coś, czego 
pewnie nie chcą. Ale nie powie o tym 
żonie, bo nie chce, żeby miała go za 
mięczaka. Poza tym, to jej pomysł, jej 
nowo otwarte biuro nieruchomości, 
a bliscy muszą się wspierać, prawda?

Naprawdę uważasz, że wspie-
ranie bliskich odbywa się kosztem 
siebie samego? Kto będzie wspierał 
Ciebie, skoro tak chętnie rezygnujesz 
z własnych potrzeb? Uczysz innych, 
że ty jesteś mniej ważny. Że zdanie 
kogoś, kogo uważasz za bardziej 
ważnego, jest lepsze. Czyli wracasz 
do szkolnej ławki, gdzie jak powie-
działeś to, co chciał nauczyciel, to 
było ok.

Tylko, że już nie jesteśmy dzieć-
mi, a nadal boimy się utraty miłości 
bliskich i dla tej miłości robimy różne 
rzeczy. Czasem to rzeczy, które kłó-
cą się z naszym wewnętrznym prze-
konaniem, ale strach przed byciem 
odrzuconym jest dużo silniejszy. Gdy 
patrzymy na czyjeś życie z boku, wy-
daje się absurdalne, że pięćdziesięcio-
letnia kobieta „zasuwa” w kuchni do 
czwartej nad ranem, aby naszykować 
kolację wigilijną w określony przez 
tradycję sposób. To nic, że nie cierpi 
gotować. To nic, że znowu będzie za 
dużo jedzenia. To nic, że ma schoro-
wane stawy i każdy ruch sprawia jej 
ból. Liczy się tylko wielkość gryma-
su na ustach teściowej i nadzieja, że 
w tym roku grymasu nie będzie, a po-
jawi się pochwała: jak pięknie wszyst-
ko przygotowałaś. Złudne nadzieje.

Jeżeli bierzesz na siebie odpo-
wiedzialność za cudze emocje, uczu-
cia, opinie, za każdy przejaw niezado-

im adresem. Po jednych spływa jakieś 
wydarzenie jak po przysłowiowej 
„kaczce”, inni wloką negatywne emo-
cje za sobą godzinami, dniami i tygo-
dniami. Ba! Niektórzy odtwarzają 
przykrości w myślach w nieskończo-
ność – potrafią żyć w poczuciu 
krzywdy całe lata, krzywdząc jedynie 
siebie. Najczęściej pozostają głusi na 
jakiekolwiek argumenty odbiegające 
od ich wyobrażenia od rzeczywisto-
ści, są całkowicie zamknięci na alter-
natywne światopoglądy i inne wersje 
wydarzeń. Przecież oni wiedzą lepiej. 
Byli tam, albo widzieli. Albo tak do-
brze pamiętają!

Od małego uczeni jesteśmy du-
alizmu ziemskiego świata – to ko-
bieta, to mężczyzna, to słońce, to 
księżyc, to noc, a to dzień, to jest złe, 
a to dobre. Jak Cię Pani chwali 
w szkole, to dobrze, jak przyniesiesz 
jedynkę to źle. Nieważne, że chciałeś 
powiedzieć coś istotnego, albo miałeś 
inne zdanie – nie wpisałeś się w od-
twórczy system, nie myślisz tak, jak 
nauczyciel, więc myślisz źle!

Spotykamy się z wieloma sytu-
acjami przykrymi czy kłopotliwymi, 
przynajmniej każdy z nas doświadczył 
momentu, w którym coś nie poszło 
tak, jak oczekiwał. Ten podział na 
dobre i złe, ten strach, że jak zo-
staniesz oceniony źle, to przestaną 
Cię lubić / kochać / akceptować – 
towarzyszy wielu ludziom każdego 
dnia. Oto młoda kobieta wychodzi 
za mąż na mężczyznę, który został 
uznany za świetną partię przez jej 
matkę. Dwadzieścia pięć lat po tym 
fakcie, odpowiadając na pytanie: Po 
co za niego wyszłaś? sama słyszy, jak 
idiotycznie brzmi odpowiedź: Bo 
moja matka chciała. Oto mężczyzna 
zwolniony z zakładu pracy, przez re-
strukturyzację, słucha się żony i idzie ➟

Kilka praktycznych wskazówek, 
jak nie brać wszystkiego do siebie

• Miej szacunek dla odmiennego zdania innych osób. Przekonywanie kogoś 
o kompletnie odmiennym zdaniu to najczęściej strata czasu i nerwów. 
Pozwól innym myśleć jak chcą.

• Miej szacunek dla własnej opinii – nawet odmiennej od opinii innych. I nie 
wstydź się tego!

• Rozróżniaj FAKTY od OPINII. Opinia to jest czyjeś PRYWATNE zdanie. 
(To trudne zadanie, zwłaszcza dla porywczych, dla nadwrażliwych i dla 
zakompleksionych).

• Każdy ma swoje własne problemy (nie związane z Tobą).
• Ludzie różnie reagują, w różnych sytuacjach, ty możesz kontrolować 

SWOJE zachowanie, swoje myśli. Skup się przede wszystkim na tym.

11

Historia jednej… 
formuły.
Skin Up to projekt 
absolutnie innowacyjny. 
Na początku zachwycano się 
jego designem, przypominał 
bowiem nieduży smartfon… 
„telefon urody” – jak nazywali 
go pierwsi nabywcy.

Innowacje

BŁOGI UŚMIECH

Potem zainteresowanie przykuła 
zasada działania urządzenia oraz wła-
ściwości atomizowanych składników 
aktywnych, ale przede wszystkim za-
częto zwracać uwagę na niesamowite 
efekty.

Urządzenie oparte na techno-
logii ultradźwięków z wbudowanym 
atomizerem rozpylało delikatny obło-
czek o silnym działaniu anty age. Już 
po pierwszych sekundach wywoływał 
błogi uśmiech na twarzy i przynosił 
ulgę skórze. Po dwóch dniach używa-
nia efekty były zadziwiające – skóra 
nabierała pięknego kolorytu, wyraź-
nie poprawiała się jej elastyczność, 
jędrność i miękkość, co było widocz-
ne i odczuwalne.

Ten niezwykły projekt narodził 
się w Ferrarze we Włoszech. W labo-
ratoriach Uniwersytetu Ferrara (stu-
diował tutaj m.in. nasz Mikołaj Koper-
nik) powstała innowacyjna formuła 
Tri-Complex firmy Phil Pharma zło-
żona z trzech składników aktywnych, Fo

t. 
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Więcej informacji:

Skin Up Polska
tel. 601 271 481

e-mail: biuro@skin-up.pl 
www.skin-up.pl

www.philpharma.it

niezbędnych dla zdrowia i piękna 
skóry: kwasu hialuronowego (INCI: 
ialuronic acid-sodium), koenzymu 
Q10 (INCI: ubiquinone) oraz kwasu 
liponowego (INCI: thioctic acid). 

Phil Pharma od lat działając na 
włoskim rynku, przygotowuje swoje 
produkty medyczno-kosmetyczne 
dla piękna i dobrego samopoczucia 
człowieka zgodnie z procedurami 
Wegan, Kosher i Halal.

W ciągu dwóch lat od powstania 
projektu Skin Up, firma Phil Pharma 
przedstawiła dodatkowe rozwiązania 
dla skóry: antyacne dla cery trądzi-
kowej, szybki lifting na bazie platyny 
koloidalnej z efektem blur czy też, 
w ostatnim czasie, Matrixyl 3000 dla 
cery dojrzałej, niwelujący w ciągu 
2 miesięcy głębokie zmarszczki na-
wet o 45%. To pierwszy na świecie 
taki system, który przekazuje Tri-
-Complex (o niskiej masie cząstecz-
kowej 0,8-1,5 MDa) wraz z dodat-
kowymi składnikami, przekraczając 
barierę skóry w tak innowacyjny 
sposób.

Skin Up to codzienna dawka sil-
nych składników przekazywanych za 
pomocą urządzenia, które zabierze-
my ze sobą wszędzie i możemy nosić 
w każdej torebce. To zupełnie nowe 
rozwiązanie i nowy sposób przeni-
kania w głąb skóry kosmetyku, któ-
ry jest superhigieniczny – używamy 
go bez użycia rąk. Jest początkiem 
nowego rozdziału w kosmetyce… 
Nowy sposób na nowe czasy!

NOWY 
SPOSÓB 

NA NOWE 
CZASY!
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Innowacyjny zabieg
Najbardziej innowacyjny, niein-

wazyjny, naturalny zabieg liftingują-
co-pielęgnacyjny na świecie! Drogo-
cenne minerały i witaminy zawarte 
w morskich wodorostach działają od-
żywczo, wzmacniają strukturę kola-
genową skóry, poprawiają jej napięcie 
i elastyczność.

Irlandia od lat szczyci się dosko-
nałym mikroklimatem i cudowną, zie-
loną roślinnością. 

Właśnie z tego morza, z tej pięk-
nej zielonej wyspy ręcznie wydoby-
wamy organiczne wodorosty, które 
używamy do luksusowych zabiegów 

Luksusowy 
rytuał SPA 
„Irlandzki sen” 
z naturalnych 
liści Laminaria 
Digitata.
Otulona bogactwem 
morskich minerałów. 
Organiczne, ręcznie 
wyławiane wodorosty 
z Morza Irlandzkiego, 
dostarczą Twojej skórze 
bardzo dużą ilość 
drogocennych składników 
i minerałów.

Rytuał spa

IRLANDZKI SEN

26
2017/4

oraz do produkcji naszych kosmety-
ków Seaweex.

Nasze rośliny morskie zbierane 
są wczesną wiosną, kiedy zawierają 
wyjątkowe bogactwo wartości od-
żywczych i mineralnych, co czyni je 
towarem luksusowym.

Wodorosty mają właściwości 
detoksykacyjne, działają bakteriosta-
tycznie i regulują pracę gruczołów 
łojowych.

Liście Laminarii produkują luk-
susowy żel, który działa leczniczo 
i odmładzająco. Skóra staje się jedwa-
biście wygładzona i napięta, zminima-
lizowane są drobne zmarszczki.

Algi mają właściwości dotleniają-
ce i regenerujące. Posiadają zdolność 
napinania skóry, rozjaśniania cery, 
kojenia podrażnień, opóźniając tym 
samym procesy starzenia.

nie polecane są do pielęgnacji skóry 
wrażliwej i problematycznej.

Laminaria Digitata jest stosowa-
na przy leczeniu cellulitu. Zwiększa 
działanie metaboliczne komórek. 
Obecny w nich kwas alginowy sty-
muluje przemianę materii i przyczy-
nia się do usuwania złogów tłuszczu. 
Ekstrakt z Laminarii daje doskonałe 
wyniki w zwalczaniu otyłości, rozstę-
pach oraz w ujędrnianiu zwiotczałej 
skóry.

Właściwości Laminarii
Wodorosty zaopatrują naszą 

skórę w witaminy, aminokwasy, pier-
wiastki śladowe, proteiny i składniki 
mineralne, przez co regenerują tkan-
ki i komórki, zapewniając prawidło-
we nawilżenie. Zawarte w wodoro-
stach polifenole posiadają właściwości 
antyoksydacyjne, antyrodnikowe 
i przeciwzapalne.

Badania wykazały, że ekstrakt 
z alg chroni ludzkie keratynocyty i fi-
broblasty przed działaniem wolnych 
rodników, opóźniając tym samym 
procesy starzenia. Lipidy występujące 
w algach zawierają niezbędne niena-
sycone kwasy tłuszczowe, w tym tak-
że kwas linolenowy, który wzmacnia 
barierę lipidową oraz likwiduje stany 
zapalne naskórka. Zawarte w Lami-
narii węglowodany (mannitol) działa-
ją bakteriostatycznie, regulują pracę 
gruczołów łojowych.

Wodorosty mają właściwości 
dotleniające i regenerujące. Wykazują 
zdolność napinania skóry, rozjaśniania 
cery, kojenia podrażnień. Szczegól-

Już po jednym 
zabiegu 
ekspresowy 
efekt liftingu!

Więcej informacji:

Seaweex
tel. (22) 858 35 12

tel. 660 449 190
www.seaweex.pl
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7PIELĘGNACJA   •   PORADY   •   ZDROWIE   •   PSYCHOLOGIA   •   MEDYCYNA   •   SONDA
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Coraz bardziej popularny w środowisku branżowym portal internetowy najwSPAnialsza.pl 
wychodzi naprzeciw wszystkim, którzy szukają dobrej muzyki relaksacyjnej zwolnionej z opłat 
za publiczne odtwarzanie, oferując przystępne ceny i duży wybór!

najwSPAnialsza.pl to wyjątkowa platforma internetowa, na której możesz dokonać zakupu 
muzyki relaksacyjnej, tej najbardziej odpowiadającej Twoim potrzebom.

•  
M

U
ZY

KA ZWOLNIONA Z OPŁAT  •

LICENCJA!
www.najwspanialsza.pl

Harmonia zmysłów dla duszy i ciała 
z muzyką relaksacyjną w tle!

●   Wybór muzyki z naszej kolekcji to rewelacyjny sposób na redukcję kosztów stałych, 
to niewiarygodnie duża oszczędność!

●   Muzyka zwolniona z opłat za publiczne odtwarzanie!

●   Bez dodatkowych opłat dla Organizacji Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi, które 
pobierają opłaty w imieniu twórców i dzielą je pomiędzy poszczególnych wykonawców 
i autorów, m.in.: ZAiKS, STOART, ZPAV czy SAWP.

●   Licencja w cenie płyty! Klient nie podpisuje z nami żadnej umowy  
i nie płaci żadnego abonamentu!

●   Atrakcyjne ceny płyt i duży wybór, ponad 180 tytułów w ofercie!

●   Zadbaj o nastrój i klimat w gabinecie kosmetycznym, klinice medycyny estetycznej, 
instytucie zdrowia i urody, salonie fryzjerskim…

●   Warto zainwestować w muzykę relaksacyjną z licencją! Być może to właśnie ona zaważy 
na tym, że zyskamy kolejnego zadowolonego klienta!

najwSPAnialsza.pl to nie tylko nasz cel, ale również nasza pasja. 
 

To wielka przyjemność pracować z Państwem i dla Państwa!
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Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Nr/Poz.
Cena netto 
pełny kolor

Położenie na stronie 
-A-          -B-

Wymiary w milimetrach 
szerokość i wysokość

pe
łn

y f
or

m
at

1 3100 zł
pełna strona wewnętrzna 
1B = 210x280 mm

2 4500 zł
rozkładówka 
wewnętrzna 
2A/B = 420x280 mm

3 1900 zł
1/2 pełnej strony 
3A = 185x130 mm (poziom) 
3B = 100x280 mm (pion)

4 1300 zł
1/3 pełnej strony 
4A = 185x80 mm (poziom)
4B = 75x280 mm (pion)

ok
ła

dk
i

5 4900 zł
pierwsza strona okładki 
5B =  210x210 mm 

6 4200 zł
czwarta strona okładki 
6A = 210x280 mm

7 3500 zł
trzecia strona okładki 
7B = 210x280 mm

8 3900 zł
druga strona okładki
8A = 210x280 mm

210

28
0

420

28
0

185

28
0

13
0

100

21
0

210

210

28
0

210

28
0

210

28
0

28
0

7580185

Dane techniczne druku:
Separacja kolorów: euro-CMYK
Liniatura rastra: 175 lpi
Całkowity format: 210x280 mm
Spady: 3 mm
Format danych: TIF, EPS, JPG, PSD, AI
Rozdzielczość plików bitmapowych: 300 dpi

Uwaga! Przy zamówieniu reklamy na 1 str. wewn.
– artykuł sponsorowany na 1 str. red. gratis!
Przy dodatkowej powierzchni artykułu – doliczane
będą koszta bezpośrednie w kwocie: 500 zł/str. (netto)

Insert ulotek:
Cena wrzutki w formacie A5: 0,40 zł/szt. 
(do uzgodnienia z redakcją)

Nowość:
 1 moduł: 120 zł (netto)

Nakład: 
2.500 egz. (dwa tysiące pięćset egz.)

Nr konta bankowego:
RUBIKON MEDIA Dariusz Idkowiak
86-031 Osielsko, ul. Kasztanowa 7
25 8142 1033 0307 8842 2000 0001

Adres redakcji: 
Redakcja NAJWSPANIALSZE
86-031 Osielsko, ul. Kasztanowa 7

Poczta elektroniczna: 
•  pliki tekstowe (artykuły, zdjęcia):  

redakcja@najwspanialsze.pl
•  reklamy do gazety  

serwer: ftp.najwspanialsze.pl  
użytkownik: najwspanialsze 
hasło: reklama

Dział reklamy i prenumeraty: 
tel. (52) 324 03 26
tel. kom. 603 695 454 
e-mail: reklama@najwspanialsze.pl 
e-mail: prenumerata@najwspanialsze.pl

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  WSPÓŁPRACY!

najwspanialsze
pod słońcem

PREZENTACJE   •   MARKETING   •   REKLAMA   •   NOWOŚCI   •   PREMIERY   •   PROMOCJE
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18 Edycja Ukaże się
Potwierdzenie  

materiałów do makiety
Termin dostarczenia 

materiałów prasowych
Termin dostarczenia 

gotowych reklam

Nr 1/2018 (20) 22.03.2018 15.02.2018 28.02.2018 12.03.2018

Nr 2/2018 (21) 22.06.2018 15.05.2018 25.05.2018 12.06.2018

Nr 3/2018 (22) 21.09.2018 20.08.2018 31.08.2018 12.09.2018

Nr 4/2018 (23) 17.12.2018 06.11.2018 16.11.2018 06.12.2018

*) Wydawca zastrzega prawo niewielkich zmian edycji w kalendarzu wydawniczym.

Życzymy Państwu i sobie, aby Wydawnictwo spełniło Wasze oczekiwania i nasze zamierzenia.

Oddajemy do rąk Państwa kalendarz wydawniczy na 2018 rok z nadzieją na życzliwe przyjęcie.

Kalendarz wydawniczy na 2018 rok czasopisma NAJWSPANIALSZE*)

NAJWSPANIALSZE   •   PORY ROKU   •   WIOSNA   •   LATO   •   JESIEŃ   •   ZIMA
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spa sunwellness medical fitness beautycosmetics

oblicze piękna i zdrowia

www.najwspanialsze.pl


