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Wellness - povestea
stãrii de bine
La nivel global,
activitatea wellness devine
prima opþiune a omului
modern care doreºte sã
diminueze efectele stresului,
sã îºi protejeze sãnãtatea
ºi sã îºi menþinã
starea de bine.

ecolul vitezei ne face sã uitãm are wellnessul ºi pun la dispoziþia oatot mai des de noi, iar proble- speþilor ºi angajaþilor sãi servicii care
mele de sãnãtate din cauza implicã fiecare laturã a stãrii de bine stresului, a epuizãrii ºi seden- atât fizic, cât ºi emoþional, financiar, intelectual sau social.
tarismului sunt tot mai
Þara noastrã deþine al treilea
frecvente. Toate acespotenþial geotermal din Europa,
te probleme îºi pot
iar în trecut era recunoscutã pengãsi rezolvarea prin evadarea în
tru calitãþile curative ale tratacentre wellness&SPA, unde prin
mentelor balneare. Astãzi,
relaxare ºi tratamente îþi poþi returiºtii cautã sã combine propriegãsi echilibrul.
tãþile curative din staþiunile balWellness-ul nu reprezintã un ADELINA
neare cu tratamente ºi proceduri
trend sau o necesitate, este un stil
TOADER
wellness&SPA.
de viaþã.
“Resursele naturale balneare ºi trataAstfel cã, industria wellness a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare semnifi- mentele recunoscute ca Ana Aslan sau
cativã atât la nivel mondial, dar ºi pe Gerovital, pot face ca þara noastrã sã devipiaþa localã. Cifrele sunt în continuã nã o destinaþie de wellness de top”, ne-a
creºtere, la nivel mondial valoarea pie- declarat Lucia Morariu, CEO Eximtur.
Cererile ºi vânzãrile din ultimii ani
þei wellness se ridicã la 580 de miliarde
de euro, iar pe plan local a ajuns, în aratã o creºtere constantã a acestei indu2018, la aproape 26 de milioane de euro. strii. Jucãtorii din piaþã considerã cã prinMulte hoteluri, dar ºi aeroporturi ºi cor- cipalul factor care a dus la dezvoltarea
poraþii au înþeles importanþa pe care o pieþei a fost alinierea la tendinþele inter-

S

naþionale. În plus, prestatorii de astfel de
servicii au fãcut investiþii semnificative,
au reuºit sã valorifice resursele naturale,
dar ºi introducerea voucherelor de vacanþã a contribuit la aceastã expansiune.
Potenþialul de SPA ºi wellness al þãrii
noastre este unul uriaº ce nu este valorificat nici la jumãtate în acest moment,
dupã cum mai spun proprietarii de centre
SPA.
“Þara noastrã poate oferi experienþe
spa unice în lume, dacã ne gândim la bogãþiile României, istoria locului ºi la ingrediente locale: plante, sare, nãmol
etc.”, considerã Ioana Marian, Preºedintele Asociaþiei SPA România ºi fondatorul despreSPA.ro.
Tendinþele la nivelul þãrii noastre urmeazã trendurile remarcate la nivel european ºi mondial. Consumatorii de turism, altfel decât cel clasic, cresc numeric ºi sunt din ce în ce mai sofisticaþi, cu
aºteptãri ºi preferinþe complexe ºi îºi doresc o experienþã individualizatã ºi au-

tenticã. Aceºtia opteazã din ce în ce mai
mult pentru destinaþii complete ºi complexe care sã le furnizeze confort, emoþii,
sentimente pozitive ºi durabile, igienã
impecabilã, pe scurt experienþa stãrii de
bine. Totodatã, vorbim despre reîntoarcerea la naturã, apariþia de aplicaþii care
sã mãsoare calitatea aerului, mental wellbeing ºi, nu în ultimul rând, nevoia tot
mai mare de liniºte.
Nici industria de wellness ºi SPA nu
este feritã de provocarea de care se
loveºte acum întregul sistem economic
privat al României, ºi anume de recrutarea de personal calificat, de dezvoltarea
infrastructurii sau de nevoia de integrare
în proiecte bune de dezvoltare la nivel
naþional.
Conform Preºedintelui Asociaþiei
SPA România, lipsa unei legislaþii care
sã permitã dezvoltarea ºcolilor de spa la
nivel local ºi prin care sã fie asigurat un
standard minim, este o problemã stringentã. n
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BALNEO
FLORIAN SERAC, TURISM FELIX SA:

“Turismul de relaxare, în trend
ascendent la Bãile Felix”
l Turism Felix S.A., investiþii de 50 de milioane euro în piaþa balneo ºi wellness
Reporter: Cum a evoluat piaþa de
Wellness ºi SPA din þara noastrã ºi
care au fost factorii care au influenþat
parcursul pieþei?
Florian Serac: Dupã anii 1990
pãrea cã declinul staþiunilor balneoclimaterice din România este garantat, din cauza infrastructurii
îmbãtrânite, a curelor prea lungi
adresate în special persoanelor
vârstnice, a celor care veneau cu bilete de tratament subvenþionate ºi a
neputinþei de a-ºi diversifica ofertele.
Demersul firesc pentru câteva staþiuni, printre care ºi Bãile Felix, a
fost modernizarea unitãþilor de cazare, adaptarea ofertelor conform noilor abordãri ºi campanii de promovare menite sã atragã un public mai
tânãr, care preferã odihna ºi activitãþi
de agrement (piscine). În plus, au
început sã se asigure mai multe tipuri
de servicii ºi activitãþi destinate oamenilor sãnãtoºi care cautã noi destinaþii de petrecere a concediilor, vacanþelor ºi a zilelor de la finalul sãptãmânii.
Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale turismului de spa
din þara noastrã?
Florian Serac: În zilele noastre,
oamenii sunt preocupaþi de menþinerea sãnãtãþii ºi doresc sã-ºi continue
obiceiurile atunci când cãlãtoresc.
Din acest motiv aleg destinaþii de vacanþã unde îºi pot menþine sau îmbunãtãþi starea de bine, eliminã stresul,
se echilibreazã emoþional, se detoxificã ºi sunt rãsfãþaþi. Aceastã schimbare a determinat dezvoltarea turismului de wellness.
Izvoarele termale din Bãile Felix
sunt utilizate în mod tradiþional
pentru scopuri medicale ºi terapeutice, însã preocuparea pentru a valorifica aceastã resursã în turismul
de wellness a dus la implementarea
în cadrul centrelor de Tratament
Balnear ºi Wellness&SPA ale Turism Felix S.A. a procedurilor de
relaxare cu apã termalã: Duº Vichy,
Duº Scoþian, Duº Caracalla, Duº
Subacval, Baie cu alge ºi sãruri minerale, Baie relaxantã cu alge ºi
uleiuri esenþiale, Bãi de plante, Bãi
Cleopatra.
Interesul crescut pentru întreþine-

piilor inovatoare care apar pe piaþã.
Reporter: De când activaþi pe
aceastã piaþã ºi cum aþi încheiat anul
trecut din punct de vedere financiar?
Florian Serac: Turism Felix S.A.
se poziþioneazã pe piaþa turismului
balnear românesc printre cei mai
mari competitori. Istoricul companiei ºi capacitatea organizaþiei de
adaptare rapidã la schimbãrile intervenite pe piaþã demonstreazã un management performant. Promovarea
standardelor înalte de calitate a serviciilor de cazare, alimentaþie, tratament balnear ºi agrement ºi certificãrile internaþionale deþinute, precum ISO 9001:2015 (recertificare
2018), oferã societãþii o imagine favorabilã ºi credibilitate în rândul
clienþilor.
Posibilitãþile variate de distracþie
ºi relaxare, amenajarea zonelor destinate distracþie în familie ºi numeroasele evenimente organizate, atrag
tot mai mulþi turiºti la hotelurile ºi
ºtrandurile Turism Felix S.A.
Perspectivele pentru societatea
Turism Felix S.A. sunt optimiste, deoarece prin intermediul produselor ºi
serviciilor complete ºi complexe s-a
reuºit atragerea unui public tânãr

cele mai multe resurse cu ape geotermale se aflã în vestul României.
Aceºti 3 factori - poziþionarea geograficã, climatul ºi structura geologicã - explicã bogãþia extraordinarã
a factorilor terapeutici naturali din
România. Bogãþia acestor factori
naturali a reprezentat premisa dezvoltãrii staþiunilor balneoclimaterice de interes naþional ºi cu renume
internaþional.
Numãrul turiºtilor strãini care au
venit în România ºi implicit în Bãile
Felix în anii 70-80, participanþi în cadrul programului de turism social, a
scãzut continuu dupã anii 1990, însã
creºterea duratei de viaþã ºi
îmbãtrânirea populaþiei Europei ar
putea conduce la creºterea atractivitãþii staþiunilor balneare româneºti la

Turism Felix S.A. a reuºit sã creascã
atractivitatea staþiunii ca destinaþie turisticã atât
pentru tratamentul balnear, cât ºi pentru turiºtii
din grupa de vârstã mai tânãrã, prin crearea ºi
dezvoltarea serviciilor de Wellness&SPA ºi
agrement".
re, prevenirea îmbãtrânirii ºi înfrumuseþare, a condus la accelerarea cererii pentru tratamente anti-aging
non invazive.
De asemenea, s-au implementat
programe anti-aging cu produse ale
celor mai importante firme din domeniu, aceste pachete bucurându-se
de un interes mare în rândul turiºtilor, în special al celor strãini.
Reporter: Putem vorbi de þara
noastrã ca destinaþie de wellness?
Florian Serac: Piaþa turismului
de Wellness&SPA din România este
în creºtere, însã mai are mult pânã sã
ajungã la nivelul þãrilor cu tradiþie în
domeniu.
Reporter: În ce mãsurã este cãutatã þara noastrã pentru serviciile balneo de cãtre turiºtii strãini?
Florian Serac: România se bucurã de o poziþionare geograficã privilegiatã, cu un relief variat. Cercetãrile hidrogeologice au confirmat
faptul cã România deþine al treilea
potenþial geotermal din Europa,

nivel european.
Balneoterapia ºi tratamentul balnear se aflã printre preferatele
turiºtilor strãini pentru tratarea afecþiunilor aparatului locomotor. Hotelurile Turism Felix S.A. prezintã
elemente de atractivitate pentru
turiºtii strãini: calitatea serviciilor de
cazare, alimentaþie publicã, tratament balnear ºi agrement; preþurile
accesibile comparativ cu alte staþiuni
din Europa; apropierea de aeroporturile importante din zonã – Oradea,
Debrecen, Cluj-Napoca, Timiºoara
-; profesionalismul personalului hotelier, vorbitor de limbi strãine; infrastructura modernã ºi facilitãþile de
acces.
Reporter: Cum a evoluat cererea
din partea consumatorilor de terapii
wellness?
Florian Serac: Turism Felix S.A.
a reuºit sã creascã atractivitatea staþiunii ca destinaþie turisticã atât pentru tratamentul balnear, cât ºi pentru
turiºtii din grupa de vârstã mai tânã-

rã, prin crearea ºi dezvoltarea serviciilor de Wellness& SPA ºi agrement.
Dacã acum câþiva ani se putea observa la Bãile Felix o cerere mai
mare pentru pachetele de tratament
balnear, urmatã de pachetele de
odihnã ºi cele de weekend, în ultimii
ani proporþia s-a inversat, primul loc
fiind ocupat de turismul de relaxare,
respectiv Wellness&SPA.
Reporter: Cum au evoluat tarifele pachetele turistice pentru destinaþiile balneo?
Florian Serac: Creºterea cheltuielilor a dus la majorarea tarifelor,
urmare a majorãrii preþului alimentelor, a necesitãþilor de dotare, a
creºterii nivelului impozitelor ºi taxelor locale ºi creºterea cheltuielilor
cu angajaþii. Cu toate acestea, prin
efortul de dotare, amenajare ºi structurare, Turism Felix S.A. a crescut
tarifele în ultimii 4-5 ani cu mai puþin
de 15%.
Reporter: A crescut segmentul
turismului balnear odatã cu introducerea voucherelor de vacanþã?
Florian Serac: Da, dar nu mai
mult de 12-15%.
Reporter: În ce mãsurã se reabiliteazã centrele de tratament consacrate ºi cât de interesaþi sunteþi de astfel
de investiþii?
Florian Serac: Staþiunea balneoclimatericã Bãile Felix se bucurã de
prestigiu ºi tradiþie în rândul staþiunilor din România, deoarece Turism
Felix S.A. a înþeles cã investiþiile
masive în infrastructurã, adaptarea
ofertelor turistice pentru a rãspunde
noilor realitãþi ºi campaniile de promovare eficiente pot elimina prejudecãþile conform cãrora staþiunile
balneare din România sunt destinate
exclusiv pensionarilor care doresc sã
facã tratament.
Reporter: Ce investiþii aveþi în
plan?
Florian Serac: Continuarea politicii investiþionale s-a concretizat
printr-un vast program de modernizare, reabilitate ºi extindere a capacitãþii de cazare, de alimentaþie, tratament balnear ºi agrement.
Turism Felix S.A. a reuºit în ultimii 15 ani sã-ºi realibiliteze peste
90% din activele deþinute. Astfel, au
fost modernizate, în ordinea finalizãrii lucrãrilor, complexurile hoteliere Nufãrul, Termal, Internaþional,
ªtrandul Apollo-Felix, precum ºi
complexul Poieniþa, care a fost adus
de la 2* la 3*, iar complexul Mureº a
fost reabilitat.
Suma totalã investitã în aceºti ani
depãºeºte 50 milioane euro.
De asemenea, în 10.10.2015 a fost
lansat pe piaþã complexul Lotus
Therm Spa&Luxury Resort, unicul
complex termal de 5 stele din România. Investiþia a fost realizatã prin
efortul susþinut de cei cinci acþionari:
SIF Transilvania Braºov, SIF Oltenia
Craiova, SC Turism Felix SA, SIF

Muntenia Bucureºti ºi SIF Moldova
Bacãu ºi se ridicã la 29.3 milioane
euro.
Prin inaugurarea Lotus Therm
Spa&Luxury Resort, turismul balnear din Bãile Felix a intrat într-o nouã
etapã. Complexul a devenit în scurt
timp o destinaþie preferatã pentru vacanþe, relaxare, tratament balnear
sau evenimente corporate. Serviciile
premium, profesionalismul angajaþilor ºi dotãrile de ultimã generaþie duc
la un grad anual de ocupare de aproape 80% ºi la numeroase premii primite:
ü Hotelul anului în turismul balnear 2019-2018-2017-2016 (TopHotel Awards)
ü Locul 1 pe regiunea Banat ºi
Criºana în Top 50 Hoteluri de Business 2019-2018
ü Marele Premiu al categoriei Cel
mai bun Hotel de 4* sau 5* cu bazã
de tratament balnear (Premiile Turismului Balnear ºi SPA din România)
ü Finaliºti la categoriile Best SPA
Hotel ºi Best MedSPA (Termalia
Awards 2019)
ü Spa-ul anului 2018 (TopHotel
Awards)
ü Best SPA Hotel (Termalia
Awards 2018)
ü Best Hotel Website (eTravel
Awards 2018)
ü ESPA Innovation Awards 2017
ü Deschiderea hotelierã a anului
2016 (TopHotel Awards)
ü Premiu de Excelenþã 2015 (Federaþia Asociaþiilor de Promovare
Turisticã din România în parteneriat
cu Ministerul Economiei, Comerþului ºi Turismului
Reporter: Ce facilitãþi de wellness puneþi la dispoziþia turiºtilor
ajunºi la dumneavoastrã ºi în ce locaþii?
Florian Serac: Orientarea de wellness a dus la crearea unor noi activitãþi balneare. La curele balneare terapeutice bazate strict pe componenta medicalã (terapeutic ºi de recuperare) s-au adãugat cure profilactice ºi
terapii de relaxare, înfrumuseþare ºi
refacerea echilibrului minte – corp –
spirit.
În staþiunea Bãile Felix, hotelurile
cu baze de tratament proprii s-au
adaptat noilor tendinþe prin amenajarea ºi dotarea unor zone speciale
pentru terapiile Wellness (saune, sãli
de fitness, zone de relaxare, etc) ºi
completarea ofertei balneologice cu
produse ºi servicii complexe de obþinere a stãrii de bine.
Servicii: Salinã cu 3 tipuri de sare
(sare de Praid, sare marinã, sare de
Himalaya), saunã cu infraroºu, saunã umedã, camerã de gheaþã, camerã
de relaxare, fântânã de gheaþã,
duº-aventurã.
Terapii: Împachetare cu ciocolatã,
masaj Luxury Gold, masaj cu pietre
vulcanice, masaj cu beþe de bambus,
masaj de relaxare cu uleiuri esenþiale, masaj detoxifiant, masaj anticelu-

litic, masaj drenolimfatic, masaj reflexogen, masaj capilar, masaj Sensorial Candle, masaj clasic, ritualsemnãturã, baie termalã cu lapte ºi
miere, baie cu alge ºi sãruri minerale, duº Ciclonic, duº Vichy, Baie Caracalla, terapii de remodelare corporalã, tratamente faciale, tratamente
anti-aging.
Reporter: Care sunt principalele
provocãri pe acest segment?
Florian Serac: În Wellness&SPA
e importantã educaþia continuã, respectiv dezvoltarea personalã ºi profesionalã a terapeuþilor, datoritã tera-

care apreciazã serviciile de Wellness&SPA, familii tinere cu copii ºi
evenimente de business, segmente
care cresc an de an. Oferta atractivã
ºi diversificatã de terapii Wellness&
SPA a atras dupã sine ºi o nouã categorie de personal înalt calificat, Turism Felix ajung în 2019 la un numãr
de aproape 1100 de angajaþi.
Veniturile totale ºi profitul aferent
anului 2019 se încadreazã în procentul de creºtere influenþat de tichetele
de vacanþã.
Reporter: Vã mulþumesc! n

În zilele noastre, oamenii sunt preocupaþi de
menþinerea sãnãtãþii ºi doresc sã-ºi continue
obiceiurile atunci când cãlãtoresc.
Din acest motiv aleg destinaþii de vacanþã unde
îºi pot menþine sau îmbunãtãþi starea de bine,
eliminã stresul, se echilibreazã emoþional, se
detoxificã ºi sunt rãsfãþaþi.
Aceastã schimbare a determinat dezvoltarea
turismului de wellness".
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“Lipsa legislaþiei pentru piaþa SPA,
principala provocare a industriei”
(Interviu cu Ioana Marian, fondator despre SPA ºi Preºedintele Asociaþiei SPA România)
Reporter: Cum a evoluat industria SPA în þara noastrã ºi care au fost
factorii care au influenþat parcursul
pieþei SPA?
Ioana Marian: Începând din anul
2012, de când am început sã centralizãm cifrele pieþei spa din þara noastrã, aceasta a cunoscut o creºtere
anualã cuprinsã între 5 ºi 12%. Este o
creºtere naturalã, datoratã faptului
cã din ce în ce mai mulþi oameni
conºtientizeazã beneficiile investiþiei de timp ºi bani într-o experienþã
spa.
Totalul pieþei spa din România în
2018 a fost de 25,96 milioane euro
(în creºtere cu 6% faþã de 2017) dintre care 9,45 milioane euro provin
din terapii spa de relaxare. În studiu
au fost luate în considerare cele mai
mari centre SPA din România. Ar fi
însã de menþionat cã aceasta este
doar cifra de afaceri din serviciile de
relaxare. Nu au fost incluse în studiu
tratamente de slãbire (masaj anticelulitic etc.), înfrumuseþare (beauty),
fitness, ºi nici terapiile balneare realizate în bazele de tratament balnear.
Diferenþa de 16,5 milioane euro
provine din accesele la zonele de facilitãþi spa (piscine, saune, duºuri
emoþionale etc – dar nu include zonele de aqua-parc-uri, abonamente
fitness sau acces la fitness etc.).
Un rol important în dezvoltarea
pieþei spa l-a avut ºi deschiderea
Therme Bucureºti. Care nu este un
centru spa, ci unul wellness. Pe lângã
componenþa de distracþie – specificã
unui centru recreaþional, managerii
Therme au decis sã ºi educe publicul:
au introdus aquagym în cea mai mare
piscinã în ideea de a îndruma clienþii
sã facã ºi miºcare, ºi sã beneficieze
de toate efectele aquagym, au introdus diverse ritualuri în saune ºi au
deschis astfel apetitul românilor ºi
pentru alte tipuri de terapii ºi ritualuri de relaxare ºi sãnãtate. Toate
sunt incluse în preþul de acces.
Un alt rol l-a avut ºi miºcarea internaþionalã Global Wellness Day.
Ziua Internaþionalã a Wellness-ului
este un proiect social, pe bazã de voluntariat, rãspândit pe toate continentele. Scopul fundamental al proiectului este de a ne face conºtienþi
de valoarea vieþii noastre. În ziua în
care sãrbãtorim wellness-ul, ne propunem sã ne oprim pentru
câteva ore ºi sã reflectãm.
Sã scãpãm de stresul vieþii
urbane ºi al obiceiurilor nesãnãtoase pe care le practicãm în rutina zilnicã, gãsind
astfel pacea în noi înºine. Toate activitãþile desfãºurate în
cadrul Zilei Internaþionale a
Wellness-ului sunt gratuite
pentru oricine doreºte sã participe.
Ziua Internaþionalã a Wellness-ului este sãrbãtoritã în
cea de-a doua zi de sâmbãtã a
lunii iunie în fiecare an (în
2020 va fi în 13 iunie).
Activitãþi wellness gratuite
cum ar fi mini-terapii spa,
zumba, yoga, pilates, dans, balet, drumeþii, ateliere legate de
nutriþie, dietã, alimentaþie sãnãtoasã, fericire, exerciþii de
respiraþie – sunt organizate în
centrele Spa din toatã þara ºi au
ca scop sã demonstreze participanþilor cã “Într-o singura zi
îþi poþi schimba întreaga viaþã”.
Sãrbãtoritã din 2012, Ziua
Mondialã a Wellness-ului a fost
înfiinþatã în Turcia ca “prima”
zi dedicatã stãrii de bine ºi a
fost acceptatã acum pe plan
mondial. Ziua internaþionalã a
sãnãtãþii este oficial sãrbãtoritã în mai mult de 130 de þãri,
în aceeaºi zi.
În România, sãrbãtorim
Global Wellness Day din
anul 2015, ºi noi, echipa despreSpa.ro suntem responsabili de organizarea acestui
eveniment în þara noastrã.
Absolut totul este gratuit
pentru publicul care doreºte
sã participe.
Cu siguranþã cã ºi toate
maratoanele, triatloanele
etc. care au devenit foarte
populare în ultimii ani, au
contribuit la creºterea
cererii de masaje de calitate ºi ulterior ºi a altor
servicii spa.
Reporter: Ce ne puteþi
spune despre investiþiile
din domeniu?
Ioana Marian: Primele centre spa au apãrut în
România acum mai bine de

10 ani, în Bucureºti. Între timp, piaþa
a evoluat – chiar dacã mulþi ani
creºterea a fost de 5-6% pe an, tendinþa, chiar ºi pe perioada crizei, a
fost ascendentã. Astãzi, în aproape
toate marile oraºe din þarã existã cel
puþin câte un hotel cu spa. În intervalul 2013 – 2014 s-au deschis multe
centre spa care au ridicat valoarea
pieþei ºi ulterior, trendul s-a menþinut. Este bine cã din ce în ce mai
multe centre spa se deschid cu consultanþi specializaþi. Dacã pânã
acum câþiva ani investitorii considerau cã un arhitect poate face singur
proiectul unui centru spa, între timp
au înþeles cã arhitecþii nu cunosc fluxurile operaþionale ale unui centru
spa, nu pot face studiile de piaþã ºi de
fezabilitate pentru a ºti cum sã
împartã spaþiul astfel încât spa-ul sã
devinã profitabil. Ideal este sã se lucreze în echipã din primul moment.
Un consultant spa face mult mai mult
decât un concept, un meniu, ºi training pentru terapeuþi.
Reporter: Putem vorbi de România ca destinaþie SPA?
Ioana Marian: Depinde cum
privim întrebarea. Pentru ca România sã devinã cu adevãrat atractivã
prin oferta de terapii ºi ritualuri
spa, trebuie sã se facã investiþii
mari în servicii de foarte bunã calitate. ªi sã avem o legislaþie în domeniu. ªi nu mã refer la o legislaþie
restrictivã, care sã sugrume dezvoltarea pieþei, ci la una constructivã,
care sã creeze un cadru legislativ
util, – care sã permitã dezvoltarea
ºcolilor de spa în România ºi prin
care sã ne asigurãm cã existã un minim de standarde.
În plus, evident, trebuie sã avem
infrastructura necesarã pentru a se
ajunge relativ rapid la aceste centre
spa – oriunde ar fi ele situate etc.
Pe de altã parte, dacã ne gândim la
bogãþiile României ºi la ceea ce este
cu adevãrat specific þãrii noastre, putem oferi experienþe spa unice în
lume. Pe care clienþii sã nu le mai
poatã trãi în nici un alt centru spa din
lume, deoarece pornesc de la istoria
locului ºi de la ingrediente locale:
plante, sare, nãmol etc. La iniþiativa
agenþiei Travelle – wellness escapes
au fost concepute câteva circuite ºi
sejururi spa – care conþin ritualuri
semnãturã cu specific
românesc, utilizând ingrediente locale. Astfel
încât clienþii wellness sã
nu fie întâmpinaþi cu clasicul masaj suedez pe
care-l pot face oriunde în
lume, ci cu experienþe autentice – unice în lume. Prin
aceste ritualuri, clienþii au
ocazia de a descoperi România - sã simtã ºi sã “guste”
România prin ceea ce savureazã la Spa. Sunt incluse în ritualuri ºi îmbãieri ape termale / pulverizare apã mineralã etc. – în zonele unde a
fost posibil, ºi, evident, terapii cu argilã, sare, plante medicinale, nãmol etc.
Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale turismului de spa din þa ra
noastrã?
Ioana Marian: În România,
suntem încã la început. Faþã
de ce se întâmplã pe plan european, în România existã un
decalaj de aproximativ 15-20
ani. Faþã de alte þãri din Asia,
America, Australia – chiar
mai mult de atât. Dar perspectivele de dezvoltare sunt
foarte mari, în special în staþiunile balneare, unde,
treptat, toate hotelurile
care aveau bazã de tratament balnear se renoveazã
ºi deschid ºi un centru spa.
Cu scopul de a atrage astfel
ºi turiºti mai tineri în staþiunile balneare.
Pe de altã parte, la noi în
þarã existã o istorie a terapiilor balneare, dar nu ºi o
experienþã a relaxãrii – nici în cazul clienþilor,
nici în cel al

terapeuþilor. Încã este mult de lucru
la conºtientizarea importanþei trãirii
senzoriale, a (re)gãsirii echilibrului
interior – aceºti factori accelereazã
semnificativ vindecarea persoanelor
care merg la tratament.
Reporter: Care sunt tendinþele
din industrie?
Ioana Marian: O sã selectez câteva tendinþe wellness care se vor regãsi ºi în România în viitorul apropiat:
În 2016 dintr-un raport al
OMS (Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii) a reieºit cã în fiecare an 12,6 milioane de oameni (aproximativ 22%!) mor prematur din cauza poluãrii de acasã sau de la locul
de muncã.
Tendinþa este sã aparã aplicaþii
care sã mãsoare calitatea aerului pe
care-l inspirãm. Aplicaþiile ne vor
avertiza în momentul în care pãtrundem într-o clãdire cu un aer nesãnãtos (casa noastrã, biroul, un hotel / un
restaurant etc.). Ceea ce va avea ca
efect înmulþirea rapidã a numãrului
de clãdiri “wellness”.
Mental wellbeing – Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii a
anunþat cã “sãnãtatea mentalã” este una dintre prioritãþile sale de
top pentru urmãtorii 10 ani. Depresia ºi anxietatea au ajuns la peste
600 de milioane de oameni cu toate
cã vânzãrile de medicamente antidepresive au explodat. Rãspunsul se
aflã în metode wellness: în combaterea sedentarismului ºi a stressului.
Cum? cu mai multe exerciþii de
miºcare, mai mult timp petrecut în
naturã, meditaþie, timp petrecut în
liniºte, exerciþii de respiraþie.
Problema depresiei este cã afecteazã ºi din punct de vedere economic, nu
doar social - oamenii sãnãtoºi fericiþi
lucreazã mai bine, sunt mai productivi. Apar ºi aplicaþii care sã mãsoare
mental wellness-ul – ceea ce va ajuta
în identificarea timpurie a depresiei ºi
va determina oamenii sã ia mai repede
mãsuri pentru a o combate.
Liniºtea. Un studiu din 2013
aratã cã 2 ore de liniºte pe zi
determinã dezvoltarea celulelor în Hippocampus – regiunea din
creier responsabilã cu memoria – de
unde s-a dedus cã liniºtea poate fi o
terapie. Este puþin probabil sã reuºim sã avem zilnic 2 ore de liniºte,
dar, acum putem sã petrecem niºte
vacanþe în liniºte. Dacã pânã acum
câþiva ani doar în centrele spa era
liniºte, în ultimii ani au apãrut Silence Hoteluri (unde stai ca într-un
Ashram, dar în alte condiþii), au apãrut restaurante silence, ºi recent au
apãrut ºi magazine silent.
Alte tendinte ale turismului wellness:
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2

3

mentele de relaxare. În toamna acestui an (2020) vom realiza un nou
studiu de piaþã.
Reporter: Care sunt principalele
provocãri ale industriei si ale investitorilor?
Ioana Marian: Principala provocare este lipsa unei legislaþii pentru
piaþa SPA din România. Pornind de la
definiþiile termenelor (centre spa –
pentru fiecare tip de centru spa), terapie spa, tratament spa etc.), standardele minime necesare pentru spaþii
astfel încât acea locaþie sã poatã fi numitã centru spa, precum ºi lipsa nomenclatoarelor de meserii - din care
rezultã lipsa unor ºcoli de spa pentru
trainingul personalului – terapeuþi
spa, recepþioneri spa, spa manageri
etc. . ªcoli / academii de spa nu au
cum sã intre în piaþã pânã nu reuºim
sã obþinem nomenclatoare de meserii, astfel încât sã poatã emite diplome
pe care sã scrie cã a absolvit un curs
de spa manager etc. În acest moment
pregãtirea personalului presupune
cheltuieli foarte mari, neavând local
(în þarã) nici o soluþie.
Alte provocãri:
- Din punct de vedere social:
românii nu au o culturã în ceea ce
priveºte prevenþia ºi nici starea de
bine – ºi, ca atare, NU investesc în
astfel de servicii de relaxare. Putem
spune cã avem o culturã a tratamenü Din ce în ce mai multe aeropor- þiile au introdus de mai bine de
tului balnear (dar doar în caz de boaturi oferã servicii ºi activitãþi well- 15-20 ani ºi menþin ºi astãzi progralã), nu ºi pentru prevenþie.
me wellness corporate. Este unul
ness;
- Din punct de vedere economic:
ü Tot mai multe hoteluri oferã dintre factorii, poate cel mai imporsalariile sunt încã mici, ceea ce înseamnã
meniuri din ingrediente organice – tant, care a dus la creºtera turismucã terapiile trebuie sã fie ieftine (ºi
pe care le procurã de la ferme eco; lui wellness într-un ritm care a
sunt foarte ieftine comparativ cu cele
ü De câþiva ani au fost efectuate ºi depãºit orice aºteptare a specialiºtidin Europa de Vest), salariile sunt
publicate rezultatele unor studii ºtii- lor. Noi am comunicat mult despre
mici pentru personalul spa, ºi cum nu
þifice privind beneficiile meditaþiei. efectele programelor wellness corexistã nici variante de ºcolarizare în
Trendul global este de a introduce porate, dar, în România, reprezenacest domeniu, rezultã o migrare pumeditaþia în ºcoli ºi grãdiniþe, dar ºi tanþii corporaþiilor încã nu-ºi doresc
ternicã a personalului – migraþie care
sã le introducã (se rezumã la un maîn închisori.
chiar reprezintã o problemã pentru
Reporter: Este wellness-ul un saj de 15 minute la birou, un abonainvestitori.
trend sau mai degrabã o necesitate? ment la fitness etc.. Alþii oferã 2-3
Reporter: Ce previziuni aveþi
Ioana Marian: Wellness-ul este workshop-uri wellness pe an. Alþii
pentru segmentul spa ºi wellness
un stil de viaþã. Starea de bine rezultã sponsorizeazã participãri la maratopentru anul viitor?
din efectul cumulat al unei alimentaþii ane. Toate iniþiativele sunt bineveIoana Marian: Piaþa spa ºi wellsãnãtoase, somn suficient, hidratare nite ºi e mai mult decât nimic. Dar,
ness va continua sã creascã ºi interecorectã, miºcare zilnicã, respiraþie din pãcate, nefãcând parte dintr-un
sul românilor pentru relaxare ºi precorectã, exerciþii de relaxare etc. Ma- program wellness personalizat pe
venþie se va intensifica. Au remarcat
joritatea sunt gratuite ºi pot fi învãþate termen lung, efectele nu pot fi vizideja cã trecerea la un regim alimenchiar dacã nu le-am învãþat în copilã- bile nici pentru angajat ºi nici pentar mai sãnãtos, nu ajutã fãrã a inclurie de la pãrinþii noºtri. În
de în rutina zilnicã ºi puþicadrul Global Wellness
nã miºcare, plimbãri, meDay, în majoritatea centreditaþie ºi relaxare – acele
lor spa, organizãm ºi
În România clienþii spa sunt mai
obiceiuri sãnãtoase de
workshop-uri wellness –
care vã spuneam mai demult femei. În þãrile în care existã
astfel încât participanþii sã
vreme.
înveþe ºi sã aplice din aceo culturã a relaxãrii la spa,
Iar Spa-urile sunt ceneaºi zi, pentru tot restul
trele în care ai parte de o
procentul este de 50% – 50%
vieþii, ceea ce au învãþat
relaxare tridimensionalã,
(gratuit).
(Statele Unite, Germania, Franþa,
cu beneficii ºi efecte asuPe scurt, wellness-ul este
pra corpului, destinderea
Austria, Italia etc.)”.
o necesitate. ªi nu este nici
minþii ºi regãsirea sinelui.
greu, nici scump de inclus
Deoarece SPA-ul înseamîn rutina zilnicã. Presupunã mai mult decât niºte fane doar corectarea anumitor obiceiu- tru angajator).
Dacã ne referim strict la consuma- cilitãþi (piscine, saune), un meniu de
ri nesãnãtoase.
terapii ºi niºte produse. Un centru
torii
de
spa
(deoarece
din
piaþa
welReporter: A crescut în ultimii ani
lness – studio-uri de yoga, pilates, tai spa SPA înseamnã de fapt un lãcaº de
interesul consumatorilor de wellness?
sãnãtate. Unde nu numai cã primeºti
Ioana Marian: În prezent, cei chi etc. nu avem datele), începând
sãnãtate, dar, în plus, toate simþurile
care sunt interesaþi pentru acest din 2014, printre preferinþele româsunt relaxate:
sector sunt oamenii de +35, însã se nilor, s-au numãrat masajul de relaü auzul: prin muzicã relaxantã pe
observã niºte schimbãri pe viitor xare, masajul în profunzime (deep
care o auzim în surdinã
tissue)
ºi
tratamentele
faciale.
ªi
la
în acest sens. În general, sunt oaü vãzul: prin decorurile desprinse
meni educaþi, cu un venit peste me- nivel internaþional, cam tot acestea
din naturã: pietre, lemn, plante
die. Preponderent, aceºtia au sunt opþiunile din topul terapiilor soü mirosul: delectat prin uleiurile
job-uri în diverse corporaþii, iar licitate în centrele spa.
Statistic vorbind, vã mai pot ofe- esenþiale
datoritã numãrului limitat de zile
ü gustativ: prin ceaiurile sau
libere, sejurul nu depãºeºte o sãp- ri niºte date cu privire la poziþia
smoothies-urile proaspete pe care le
tãmânã. Adesea, poate fi un wee- românilor faþã de spa. În acest sens,
echipa despreSpa.ro a realizat douã servim în spa
kend prelungit.
ü tactil: prin masajele ºi terapiile
Este interesant cum generaþia mil- studii – primul în 2011, al doilea în
lenials (nãscuþi între 1980 - 1995) 2015. Faþã de rezultatele din 2011, pe care le primim
Spa-ul înseamnã – înainte de toapare a fi targetul cel mai potrivit pen- în 2015 românii nu mai considerau
tru acest sector. Millennials au o spa-ul doar un rãsfãþ ºi nu mai mer- te– prevenþie. Conceptul în sine progândire total diferitã în ceea ce pri- geau la spa doar pentru a slãbi, ci vine din vremuri strãvechi, când s-au
veºte viaþa, faþã de generaþiile ceva începeau sã conºtientizeze adevãra- dezvoltat în paralel tratamente altermai în vârstã. În general, sunt perso- ta importanþã a relaxãrii (în 2011 - native, specifice diferitelor popoare.
ane care îºi doresc sã investeascã toþi 40% frecventau centrele spa pentru Dacã grecii ºi românii (în frunte cu
banii câºtigaþi în experienþe, nu în a slãbi, în 2015 doar 12% mai mer- binecunoscutul Hippocrates) foloseau
obiecte materiale; sunt foarte des- geau pentru servicii de remodelare bãile termale ºi masajele pentru a se
chiºi cãtre nou (de exemplu, cãtre corporalã). În 2011, masajul antice- vindeca de aproape orice maladie,
meditaþie) ºi vor sã îºi combatã stãri- lulitic era principala opþiune a clien- indienii apelau la ritualurile ayurveþilor într-un centru spa. În 2015, dice ca sã se echilibreze din toate
le de stres prin astfel de metode.
În România clienþii spa sunt mai acesta era în categoria “ºi altele”. punctele de vedere – fizic, psihic ºi
mult femei. În þãrile în care existã o Ponderea bãrbaþilor a mai crescut spiritual. Astãzi, gãsim în spa-uri reculturã a relaxãrii la spa, procentul (de la 3% în 2011 la 15% în 2015), în interpretãri ale acestor vechi terapii,
este de 50% – 50% (Statele Unite, 2011 - 50% mergeau o datã pe an îmbogãþite cu elemente noi, moderGermania, Franþa, Austria, Italia sau mai rar la SPA, în 2015, 19% au ne. Dar la baza relaxãrii stã acelaºi
etc.). Dar, în aceste þãri ºi corpora- rãspuns cã merg o datã pe an sau scop important: sãnãtatea completã
mai rar. În 2011, 60% din cei che- (trup-minte-suflet).
Prin despreSpa.ro, încã de la înfiinstionaþi considerau cã le-ar fi nec e s a r u n v e n i t þare (acum 9 ani), facem toate efortumai mare pentru rile sã comunicãm cât mai mult faptul
a merge mai des cã spa-ul înseamnã sãnãtate ºi prel a s p a , î n venþie. Lumea trebuie sã înþeleagã cã
2015, 32% au nivelurile de stres ºi sedentarism cu
rãspuns cã ar care ne confruntãm astãzi sunt uriaºe
merge mai des ºi copleºitoare pentru felul în care a
dacã ar avea fost creatã fiinþa umanã, iar prevenþia
un venit mai ºi combaterea lor trebuie sã fie o priomare. ªi a cre- ritate pentru fiecare dintre noi. Abia
scut ºi ponde- atunci vom putea sã fim mai echilirea segmentu- braþi, mai performanþi la birou ºi, tolui 35+, în spe- todatã, ºi mai fericiþi.
Reporter: Vã mulþumesc! n
cial pe trata-
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„Piaþa wellness va deveni una
dintre cele mai importante ramuri
ale economiei globale”
(Interviu cu Cosmin Cîrîc, Wellness Manager Therme)
Reporter: Cum ºi cât a crescut
Therme de la lansare ºi pânã în prezent?
Cosmin Cîrîc: În cei 4 ani de la lansare, Therme Bucureºti a avut parte de
multiple extinderi ºi noi facilitãþi. Cu o
investiþie iniþialã de circa 50 de milioane de euro, complexul Therme Bucureºti a beneficiat de investiþii constante
pe parcurs, depãºind în prezent peste
100 de milioane de euro. Încã din primul an de funcþionare am extins toate
cele 3 zone Therme cu terase, piscine
exterioare ºi restaurante. Am inaugurat zona Galaxy Relax, cu o suprafaþã
de 4.000 mp ce include facilitãþi de relaxare pentru întreaga familie (piscinã,
acoperiº retractabil, o bibliotecã de
sare, saune umede ºi paturi de hidromasaj). În 2017, am inaugurat cea mai
mare plajã urbanã din Europa, Sands
of Therme, ºi am deschis restaurantul
Thai “The Mango Tree”. 2018 a adus
publicului noi restaurante ºi facilitãþi
de relaxare pe plajele Therme, dar ºi 2
noi parcuri tematice unice în Europa Feng Shui ºi Pangeea. În 2019 am deschis pentru public noul restaurant &
lounge HUMBOLDT ce include 5 restaurante într-unul singur cu o suprafaþã
interioarã de 1.100 mp ºi o terasã de
peste 900 mp.
Reporter: Care au fost principalele
obstacole cu care v-aþi confruntat?
Cosmin Cîrîc: Complexitatea
Therme ºi mixul unic de naturã, tehno-

Feng Shui a fost o altã provocare, rezultând un adevãrat spectacol de vegetaþie ºi arhitecturã, cu peste 120 de
specii de plante perene ºi 40 de specii
de copaci.

Reporter: Cum vedeþi dezvoltarea
afacerii în urmãtorii ani?
Cosmin Cîrîc: Vom continua sã ne
surprindem vizitatorii prin diversificarea continuã a serviciilor ºi a pachete-

Instalarea celui mai
mare acoperiº
retractabil din sticlã
construit vreodatã
într-o zonã seismicã,
cu o greutate de

150
de tone
a fost evident o
provocare”.
logie, arhitecturã, ambianþã exoticã,
tratamentul apei, aduc multe provocãri, dar ºi satisfacþia de a le depãºi ºi de a
stabili noi recorduri. Apa termalã care
alimenteazã întregul complex este extrasã de la peste 3.000 m adâncime ºi
are o temperaturã de 80 grade. Astfel,
cel mai adânc foraj din România ultimilor 30 de ani, dar ºi construirea unui
traseu optim pentru transportul ºi tratarea apei termale, astfel încât aceasta
sã ajungã în piscine la temperatura de
33 de grade, au fost adevãratele provocãri. Instalarea celui mai mare acoperiº retractabil din sticlã construit vreodatã într-o zonã seismicã, cu o greutate
de 150 de tone a fost evident o provocare. Cei 1.500 de palmieri atent selecþionaþi de pe 4 continente au avut nevoie de 2 ani de aclimatizare în Olanda. Proiectarea ºi amenajarea parcului

Reporter: Cum a evoluat fluxul de
clienþi de la inaugurare pânã în prezent?
Cosmin Cîrîc: Therme Bucureºti
a depãºit pragul de 4 milioane de
clienþi, dintre care circa 25% sunt vizitatori strãini. Fluxul de clienþi a
înregistrat creºteri anuale, atât prin
noi vizitatori, dar mai ales prin dezvoltarea segmentului de oaspeþi loiali, cei
care vin cel puþin o datã pe sãptãmânã
ºi care au integrat deja Therme în stilul lor de viaþã.
Reporter: Câþi dintre oaspeþii
dumneavoastrã sunt strãini?
Cosmin Cîrîc: Popularitatea internaþionalã a centrului nostru genereazã
un procent semnificativ ºi în creºtere
de vizitatori strãini din zona Balcanilor, UK, Italia, Bulgaria, Israel, Germania, Austria, etc.

lor oferite, fie cã vorbim despre wellness, relaxare sau entertainment.
Therme Bucureºti este un centru al superlativelor ºi unicitãþilor. Vom continua sã inovãm atât în zona de wellness, cât ºi în zona de îngrijire personalã, oferind facilitãþi, terapii ºi programe de wellness unice pe piaþa din
România.
Reporter: Care sunt tendinþele din
industrie?
Cosmin Cîrîc: Omul modern
manifestã un interes în continuã
creºtere pentru prevenþie, încetinirea
îmbãtrânirii ºi protejarea organismului,
încercând sã îºi asigure o viaþã fericitã,
echilibratã ºi mulþumitoare. Ca sã precizãm tendinþele wellness-ului trebuie
sã înþelegem mai întâi cã discutãm despre un domeniu multi-dimensional
care include componenþa fizicã, men-

talã, emoþionalã, spiritualã, socialã ºi
conexiunea cu mediul înconjurãtor.
Piaþa wellness este într-o creºtere rapidã ºi va deveni probabil una dintre cele
mai importante ramuri ale economiei
globale. Tendinþele acestei industrii
sunt determinate puternic de necesitatea acesteia. Într-un mediu urban care
creºte alarmant, cu o viaþã agitatã dependentã de tehnologie, cu preparate
procesate ºi aer poluat, într-un continuu zgomot tehnologic, nevoia de deconectare, de întoarcere la origini, de
relaxare ºi evadare (din viaþa cotidianã) este din ce în ce mai mare. Aceasta
s-a transformat dintr-o opþiune rezervatã celor aleºi (spa-urile fiind odinioarã dedicate nobililor ºi înaltei societãþi) într-o necesitate cotidianã pentru întreaga populaþie.
La nivel global, activitatea wellness
devine prima opþiune a omului modern care doreºte sã diminueze efectele stresului, sã îºi protejeze sãnãtatea ºi
sã îºi menþinã starea de bine.
Reporter: Ce previziuni aveþi pentru segmentul spa ºi wellness pentru
anul viitor?
Cosmin Cîrîc: Aºa cum spuneam,
domeniul wellness prezintã o creºtere
rapidã ceea ce ne demonstreazã interesul ºi dorinþa oamenilor pentru sãnãtate, fericire ºi bunãstare. Pot afirma cã
vom asigura, în continuare, cel mai variat program de activitãþi de pe piaþã ºi
vom depãºi noi recorduri, oferind peste 50 de activitãþi wellness în fiecare
zi, toate incluse în tariful de acces. În
plus, vom asigura cel puþin 16.000 de
masaje ºi tratamente cosmetice anual.
Pe lângã toate acestea pregãtim terapii
ºi activitãþi structurate astfel încât fiecare vizitator sã îºi poatã personaliza
programul dupã propriile nevoi ºi dorinþe. Suntem diferiþi, fericirea este su-

biectivã, tocmai de aceea oferim o stare de bine generalã printr-un program
variat de activitãþi inspirat din tradiþii
strãvechi cu origini antice, care au pus
baza wellness-ului modern. De la aromaterapie în saunele uscate, la hidroterapie în apa termalã, la relaxare în
piscine cu minerale, terapie infraroºu,
tratamente corporale, tratamente cosmetice, natural scrubs ºi mãºti de argilã, toate activitãþile pot fi accesate
într-o simplã evadare de 3 ore din birou (sau dupã birou), la 20 minute distanþã de casã.
Reporter: Care este cheia succesului pentru afacerea Therme?
Cosmin Cîrîc: Relaxare, sãnãtate,
entertainment, atmosferã de vacanþã
exoticã, varã continuã 365 zile pe an, 7
zile pe sãptãmânã. Well-being accesibil. Oricine îºi poate lua o pauzã de vacanþã, oricând, foarte aproape de
casã. Este o reþetã pe care o respectãm
cu stricteþe. Spaþiul generos al Therme
Bucureºti este repartizat în 3 zone, fiecare cu o destinaþie principalã specificã. The Palm este zona menitã relaxãrii vizitatorilor sub frunziºul spectaculos al celor peste 1.500 de palmieri,
care constituie cea mai mare grãdinã
de acest fel din Europa. Zona Elysium
li se adreseazã celor care cautã sã îºi
rãsfeþe simþurile în saunele tematice
sau sã se bucure de binefacerile unei
ºedinþe de masaj. Zona Galaxy este
destinatã întregii familii, distracþiei, cu
piscinã cu valuri ºi tobogane, dar ºi
zonã de relaxare, piscinã cu pool bar ºi
bibliotecã de sare.
Reporter: Cum a reuºit sã acopere
Therme oferta wellness de pe piaþã?
Cosmin Cîrîc: Vizitatorii noºtri au
înþeles faptul cã fiecare vizitã la Therme îi aduce mai aproape de starea de

bine deplinã, care dureazã. Efectul
Therme este de energie ºi echilibru,
sãnãtate fizicã, emoþionalã ºi mentalã,
ajutând la conservarea organismului

Apa termalã care
alimenteazã întregul
complex este extrasã
de la peste

3.000
m
adâncime ºi are o
temperaturã de
80 grade”.
în lupta cu stresul cotidian ºi la protejarea acestuia. Centrul nostru wellness
a integrat nu doar o ofertã vastã de activitãþi ºi terapii unice, ape termale ºi
bazine cu ape mineralizate, zone de relaxare ºi rãsfãþ, ci toate acestea într-un
mediu natural, luminos, exotic ºi protector în acelaºi timp, aducând natura
aproape de oameni. Am lansat un concept cu totul inovator pe piaþa din
România, acela de well-being for all.
Prin asigurarea constantã ºi evolutivã
a serviciilor de wellness ca aromaterapie (Aufguss), peeling & facemask,
aquagym, balneoterapie, Pilates,
Yoga, incluse în tariful de acces, dar ºi
masaj, cosmeticã, etc, am reuºit sã satisfacem ºi cele mai pretenþioase ºi
educate aºteptãri. Sãnãtatea este molipsitoare, starea de bine creazã dependenþã, iar activitãþile wellness cu elemente naturale 100% au un efect mai
profund ºi mai eficient ca niciodatã.
Reporter: Vã mulþumesc! n

The Palm este zona menitã relaxãrii vizitatorilor
sub frunziºul spectaculos al celor peste

1.500 de palmieri

,
care constituie cea mai mare grãdinã de acest
fel din Europa. Zona Elysium li se adreseazã
celor care cautã sã îºi rãsfeþe simþurile în
saunele tematice sau sã se bucure de
binefacerile unei ºedinþe de masaj".
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STARE DE BINE
ANA HOTELS:

“Domeniul
wellness, pe un
trend constant
crescãtor, în
ultimii doi ani”
Reporter: Cum a evoluat cererea
din partea consumatorilor de tratamente wellness?
Ana Hotels: Cererea consumatorilor de wellness urmeazã un trend
constant crescãtor, semnificativ în
ultimii doi ani. Presiunea provocãrilor sociale, profesionale ºi familiale/personale este din ce în ce mai intensã, uneori copleºitoare, iar urmãrile stresului prelungit îºi fac apariþia
cu o frecvenþã crescutã. Sunt afectatate în special persoanele cu vârstã
cuprinsã între 30 ºi 50 ani, dar nici ti-

Masajul cu beþe de
bambus e în unele
cazuri dureros,
dar eliminã eficient
celulita”.
nerii nu sunt feriþi de aceste pericole.
Dacã nu se intervine în timp util, instalarea sindromului burnout este inevitabilã, sindrom care în 2019 a fost
încadrat la categoria boalã ºi tratatã
ca atare de Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii. Drept urmare, oaspeþii
noºtri, ºi în special cei mai tineri, devin tot mai conºtienþi de necesitatea
relaxãrii ºi detaºãrii periodice din
stresul cotidian ºi iau în serios mãsurile de prevenþie. Fie cã iau o pauzã
mai lungã ºi aleg un pachet medical
pentru ameliorarea unor disfuncþii/afecþiuni sau un pachet de relaxare, fie cã evadeazã în week-end sau
vin pentru a beneficia de mare ºi soare, marea majoritate opteazã pentru
tratamente wellness în Spa-ul nostru,
având la dispoziþie o ofertã bogatã de
masaje de relaxare, terapii ayurvedice, masaje tradiþionale orientale sau

din insulele Pacificului, ritualuri coporale, tratamente faciale, ºedinþe de
Yoga, Pilates, etc.
Reporter: Care sunt tendinþele
din industrie?
Ana Hotels: Tendinþele la nivelul
þãrii noastre urmeazã trendurile remarcate la nivel european ºi mondial. Consumatorii de turism, altfel
decât cel clasic, cresc numeric ºi sunt
din ce în ce mai sofisticaþi, cu aºteptãri ºi preferinþe complexe ºi îºi doresc o experienþã individualizatã ºi
autenticã. Aceºtia opteazã din ce în

ce mai mult pentru destinaþii complete ºi complexe care sã le furnizeze
confort, emoþii, sentimente pozitive
ºi durabile, igienã impecabilã, pe
scurt, experienþa stãrii de bine.
Doresc sã fie consideraþi ºi trataþi ca
oaspeþi, nu ca ºi clienþi, vor sã se simtã înconjuraþi de atenþie, solicitudine, cãldurã, bunãvoinþã, de un mediu
prietenos ºi sãnãtos.
Din discuþiile cu oaspeþii noºtri se
desprinde concluzia cã ne-au ales
pentru cã le oferim atât o componentã medicalã importantã, consultaþii
medicale de înalt profesionalism, terapii diverse care utilizeazã factorii
naturali ºi unici ai zonei - nãmolul ºi
apa din Lacul Techirghiol - aplicate
de o echipã de profesioniºti selectaþi
dupã criterii serioase, cât ºi terapii ºi
ritualuri wellness ºi de înfrumuseþare, drept urmare profilul de Spa Medical reprezintã pentru noi un avantaj.
Turismul de sãnãtate, mai ales
dacã se combinã cu cel de wellness,
se dezvoltã mai repede decât turismul în general, susþinut fiind de realitatea cã mãsurile de prevenþie scad

riscul de îmbolnãvire, cresc calitatea
vieþii ºi reduc costurile. Ne distingem prin abordarea holisticã a oaspeþilor noºtri.
Nu existã o graniþã între terapiile
medicale ºi terapiile ºi ritualurile de
wellness, ele se întrepãtrund ºi se
combinã armonios. În mod cert este
mai uºor sã ameliorãm o disfuncþie
sau afecþiune dacã simultan relaxãm
corpul fizic ºi mental ºi refacem
echilibrul organismului vãzut în ansamblu. În ultimii ani, numãrul oaspeþilor cu vârstã de sub 40 de ani care
au beneficiat de oferta noastrã de terapii ºi ritualuri wellness a crescut
considerabil.
În alegerea locaþiei s-au orientat
dupã experienþele anterioare personale sau ale prietenilor, cunoºtinþelor, dupã reviews de pe internet, din
social media ºi cei mai mulþi îºi contureazã singuri proiectul de vacanþã
ºi fac rezervãrile direct la destinaþie
(proporþia ar fi de 70% rezervãri individuale ºi 30% prin agenþii ºi turoperatori). În plus, criza economicã ºi
repercursiunile ei asupra puterii de
cumpãrare fac ca oaspeþii sã fie mult
mai atenþi la preþuri. Calitatea serviciilor cuprinse în produsul achiziþionat este esenþialã, un raport foarte
bun calitate-preþ ne fidelizeazã
oaspeþii.
A crescut constant preferinþa pentru terapiile efectuate manual în detrimentul celor care utilizeazã echipamente, pentru cã nimic nu poate
înlocui atingerea mâinilor terapeutului, emoþia care se transmite, comunicarea care se creazã între oaspete ºi
terapeut. În acelaºi timp, clienþii
apreciazã din ce în ce mai mult serviciile bazate pe produse naturale ºi organice fãrã conservanþi ºi amelioratori (E-uri) ºi devin din ce în ce mai
atenþi la sãnãtatea mediului, în special consumatorii de Spa tineri. Aici
intervine nivelul de educaþie ºi instruire al oaspetelui, definitoriu pentru grija faþã de mediul înconjurãtor
ºi naturã în general.
Pentru oaspeþii noºtri, pe lângã calitatea serviciilor SPA, este important ºi ambientul intern al destinaþiei:
condiþiile de cazare, curãþenia, calitatea meselor, diversitatea meniului
(vegan, bio, detox, tradiþional, etc),
serviciile bar ºi restaurant, amabilitatea personalului, existenþa unei
grãdini interioare superbe ºi foarte
bine întreþinute, piscinele exterioare

(una cu cu apã dulce ºi una cu apã sãratã de lac încãlzitã la 26< C unde se
efectueazã oncþiunile cu nãmol
rece), etc.
Calitatea mediului exterior locaþiei este ºi ea un factor important în
opþiunile de vacanþã ale oaspeþilor
nostri ºi se reflectã deseori în comentariile din chestionarele de satisfacþie sau din mediul online. Reabilitarea falezei ºi zonei de promenadã ale
staþiunii Eforie Nord, în curs de realizare, va creºte interesul ºi adresabilitatea cãtre Ana Hotels Europa.
Reporter: Ce facilitãþi de wellness puneþi la dispoziþia turiºtilor?
Ana Hotels: ANA ASLAN
HEALTH SPA este o oazã de calm ºi
liniºte, creeazã ambientul cald ºi
condiþiile necesare pentru ca oaspeþii
sãi sã nu mai simtã presiunea timpului ºi sã regãseascã starea de bine.
Oferim, prin combinaþia perfectã
între modern ºi tradiþie, sãnãtate, relaxare ºi frumuseþe. Oaspeþi din ce în
ce mai tineri iau o pauzã de relaxare
ºi sãnãtate, fie vin singuri sã-ºi încarce rezervele de energie, fie cu familia ca o terapie de grup, dorind sã
compenseze timpul limitat pe care îl
petrec alãturi de cei dragi.
Apropierea de mare, vecinãtatea
Lacului Techirghiol, factorii de curã
naturali, serviciile unice oferite de o
echipã de profesioniºti cu experienþã
sunt câteva din argumentele cu care
ne dorim sã-i cucerim ºi sã-i fidelizãm pe oaspeþii noºtri. Ofertele
noastre sunt veritabile escale de relaxare ºi bien-etre ale trupului ºi spiritului bazate pe cultura ºi tradiþia balnearã, 2100 mp sunt dedicaþi exclusiv stãrii de bine. Suntem singurul
Spa de pe litoral care pune la dispoziþie douã piscine cu apã sãratã din Lacul Techirghiol, una exterioarã recent inauguratã, încãlzitã la 26<C
(pe marginea cãruia se efectueazã
oncþiunile cu nãmol rece într-un ambient de patru stele) ºi una interioarã
terapeuticã încãlzitã la 32-33< C.
Zona indoor Aqua Salty Delight cuprinde ºi douã saune (una finlandezã
ºi una umedã), o fântânã de gheaþã, o
piscinã pentru copii.
La Ana Aslan Health Spa încercãm sã identificãm nevoile oaspeþilor noºtri, verigile slabe ºi sã potenþãm, sã stimulãm dorinþa de schimbare.
Organizãm periodic întâlniri ºi
mese rotunde cu specialiºti invitaþi

în care abordãm diverse teme de larg
interes care graviteazã toate în jurul
STÃRII DE BINE - alimentaþia sãnãtoasã, sucoterapia, enzimoterapia
(importantã enzimelor în sãnãtate),
importantã unei vieþi active (practicarea exerciþiilor fizice în mod regulat), importantã meditaþiei ºi a introspecþiei, reîntoarcerea la naturã,
utilizarea de remedii naturale ºi organice pentru a ne menþine tinereþea,
frumuseþea ºi vitalitatea, etc.
Organizãm clase de yoga, stretching, de învãþare ºi conºtientizare a
posturii corecte a corpului, informãri
despre suplimentele alimentare cu
dezbateri pro ºi contra, etc.
Oaspeþilor care doresc sã-ºi recapete greutatea idealã pentru a le spori
încrederea în sine ºi sã elimine toxinele acumulate prin alimentaþie dezechilibratã, fumat ºi stres, le oferim
diete alimentare personalizate, diete
cu sucuri naturale, asociate cu programe intense de hidroterapie, nãmol, masaje variate, gimnasticã în
apã ºi la sala, ritualuri complexe corporale ºi tratamente facile cu efecte
remarcabile într-un timp scurt.
Noi ridicãm rãsfãþul la rang de
rege. Vindecãm, relaxãm ºi ne ocu-

vulcanice întãresc sistemul imunitar,
echilibreazã energiile ºi chakrele.
Masajele indiene ayuredice, masajul Shirodhara purificã corpul, elibereazã tensiunile, oboseala, insomnia, depresia.
Masajul scalpului ºi al regiunii
cervicale vã relaxeazã total ºi vã
transpune în alte dimensiuni temporale.
Masajul cu scoici naturale calde,
masajul hawaian Lomi Lomi (al
mâinlor iubitoare), masajul delicat
cu lumânãri topite, sunt alte exemple
de rãsfãþuri totale.
În sala de fitness dotatã cu echipamente pentru toate grupele musculare, kinetoterapeuþi calificaþi creeazã
programe personalizate de antrenament ºi urmãresc îndeaproape apli-

pãm de frumuseþea trupului ºi a spiritului. Ne întoarcem la naturã ºi o rugãm sã ne împrumute remediile sale
miraculoase pentru a vã relaxa ºi a vã
reda stima de sine, serenitatea ºi bucuria de a trãi.
Terapiile cu nãmol de Techirghiol,
ritualuri cu miere organicã, tratamente cu foiþe de aur sau pulbere de
diamant cu efecte anticelulitice ºi de
modelare corporalã, peelinguri corporale cu sãruri marine ºi zahãr brun
combinate cu uleiuri esenþiale ºi ierburi aromatice, cu scorþiºoarã ºi
ghimbir, cu pudrã de alaun ºi lãptiºor
de matcã, împachetãrile cu unturi organice de shea, cocos, mãºtile corporale cu argilã, portocalã, iederã, curcumã, alge marine, sunt doar câteva
dintre ofertele noastre destinate tonifierii ºi revitalizãrii corpului, eliminãrii toxinelor ºi eliberãrii stresului.
Masajul cu beþe de bambus e în
unele cazuri dureros, dar eliminã eficient celulita.
Reflexoterapia plantarã, drenajul
limfatic manual ºi masajul cu pietre

carea lor, ajutând la refacerea tonusului ºi a rezervelor de energie.
Reporter: Ce investiþii aveþi în
plan?
Ana Hotels: În 2020 vom finaliza
amenajarea unui spaþiu destinat terapiilor de cuplu. Ritmul din ce în ce
mai alert al vieþii cotidiene, provocãrile de tot felul, reducerea drasticã a
timpului destinat familiei, partenerului de viaþã, prietenilor favorizeazã însingurarea ºi retragerea în sine.
O experienþã Spa în doi poate redeschide canalele de comunicare ºi repune relaþiile în tiparele fireºti. Vom
achiziþiona echipamentul de terapie
TECAR, o metodã inovativã ce foloseºte energia electromagneticã pentru a stimula procesele naturale de
vindecare, cu aplicabilitate ºi în esteticã corporalã (prin drenaj limfatic)
ºi facialã.
Noutatea în rândul echipamentelor de fizioterapie, este combina de
electroterapie multifuncþionalã de
ultimã generaþie.
Vom echipa unul din cabinetele de
masaj cu un echipament wellness
Vichy-Emotion Spa, un pat special
cu pernã de apã ºi cromoterapie utilizat în special pentru ritualuri corporale ºi masaje tradiþionale.
Sala de fitness va fi dotatã cu un
aparat multifuncþional nou.
Pregãtirea profesionalã continuã a
membrilor echipei noastre este o
prioritate. Investim periodic în serii
de cursuri ºi seminarii pe teme diverse, susþinute de cei mai buni traineri
din industria Spa. n

Turismul de sãnãtate, mai ales
dacã se combinã cu cel de
wellness, se dezvoltã mai
repede decât turismul în
general, susþinut fiind de
realitatea cã mãsurile de
prevenþie scad riscul de
îmbolnãvire, cresc calitatea
vieþii ºi reduc costurile”.

În ultimii ani, numãrul
oaspeþilor cu vârstã
de sub 40 de ani care
au beneficiat de
oferta noastrã de
terapii ºi ritualuri
wellness a crescut
considerabil”.
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RELAXARE
BACOLUX:

“Potenþialul de SPA ºi wellness
nu este valorificat nici la jumatãtate ”
l “Resursele naturale ale þãrii noastre ne pun pe orice hartã internaþionalã a destinaþiilor de wellness”
Reporter: Cum a evoluat piaþa de
wellness ºi SPA din þara noastrã ºi
care au fost factorii care au influenþat
parcursul acesteia?
Bacolux Hotels: În acest moment
piaþa de wellness din þara noastrã
este în plinã dezvoltare, iar vânzãrile
din ultimii ani aratã cã cererea de
astfel de pachete a înregistrat o
creºtere constantã. Principalul factor
a fost alinierea la tendinþele internaþionale de dezvoltare a acestui segment. Desigur, ºi intern a fost nevoie
de eforturi susþinute pentru a þine pasul cu piaþa internaþionalã, investiþii
semnificative în segmentul privat,
valorificarea resurselor naturale sau
introducerea voucherelor de vacanþã, au fost doar o parte din factorii ce
au contribuit la aceastã dezvoltare.
Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale turismului de spa
din þara noastrã?
Bacolux Hotels: Potenþialul de
SPA ºi wellness al României este
unul uriaº ce nu este valorificat probabil nici la jumãtate în acest moment. Din fericire, mulþi investitori
ºi oameni de turism au vãzut acest
potenþial ºi ºi-au canalizat resursele
spre acest segment, iar decizia de investiþie deja s-a dovedit a fi una bunã
pentru cã cererile sunt în continuã
creºtere. Drumul pentru turismul
SPA în România abia a început, iar
singura direcþie este dezvoltarea, de
aici depinde de fiecare staþiune cât
de repede o sã implementeze paºii
dezvoltãrii.
Reporter: Putem vorbi de þara noastrã
ca destinaþie de wellness?
Bacolux Hotels: Cu siguranþã resursele naturale ale þãrii noastre ne
pun pe orice hartã internaþionalã a
destinaþiilor de wellness. Suntem
înconjuraþi de factori de curã, de la o
multitudine de tipuri de ape, nãmol,
calitatea aerului din staþiunile noastre, peisaje, faunã ºi florã pe care alte

þãri nu o mai deþin, avem toate atuurile pentru o destinaþie de wellness.
Acum ºi resorturile româneºti au
dezvoltat pe aceºti factori ºi au înþeles cum se pot pune în valoare aceste
resurse. Pe termen lung, cu un proiect bun de investiþii la nivel naþional
ºi un limbaj comun al tuturor pãrþilor
implicate, acest tip de turism poate
sã fie pilonul de susþinere al turismului românesc.
Reporter: În ce mãsurã se reabiliteazã centrele de tratament consacrate ºi cât de interesaþi sunteþi de astfel
de investiþii?
Bacolux Hotels: Mai multe centre
de tratament din þarã au fost reabilitate în ultimii ani ºi cu siguranþã altele vor urma. Pentru noi a fost un
punct de interes, ambele centre din
hotelurile noastre erau consacrate în
balneologie în momentul în care au

fost preluate, doar cã din pãcate, cunoscuserã o lungã perioadã de declin
ºi neglijare. Acestea sunt însã o dovadã foarte clarã cã investiþiile în
astfel de centre readuc la viaþã turismul din staþiunile cãrora aparþin.
Reporter: Ce investiþii aveþi în
plan?
Bacolux Hotels: Încercãm ca în
fiecare an sã dezvoltãm noi facilitãþi,
conform planului de investiþii pe
care l-am fãcut încã de la început.
Anul acesta în centrul atenþiei o sã fie
facilitãþile pentru cei mai mici dintre
oaspeþii noºtri, pe care ne dorim sã îi
surprindem plãcut de fiecare datã. O
nouã zonã destinatã exclusiv copiilor este acum în lucru, ca ei sã se poatã bucura de activitãþi potrivite
vârstei lor atunci când merg cu familia la SPA. O sã fie o zonã de distracþie cu apã ce o sã includã tobogane,

spleshiri ºi alte surprize care sigur o
sã îi bucure pe cei mici. O astfel de
zonã a fost deja datã în folosinþã la
Diana Resort, urmând ca ºi la Afrodita Resort & Spa sã fie datã în funcþiune în scurt timp.
Reporter: Cum a evoluat cererea
din partea consumatorilor de tratamente wellness?
Bacolux Hotels: În ceea ce priveºte hotelurile noastre, de la deschidere ºi pânã acum, cererea a fost
într-o creºtere constantã, din acest
motiv nici investiþiile noastre în aces-

te centre SPA nu s-au rezumat doar la
cele iniþiale. Am reinvestit în fiecare
an în design, facilitãþi, materiale folosite ºi pregãtirea echipelor noastre
ºi ne-am asigurat cã avem mereu cele
mai noi materiale ºi cele mai inovatoare proceduri. Publicul devine din
ce în ce mai familiarizat cu acest segment ºi automat este necesar sã ne
adaptãm constant la aºteptãrile lor ºi
sã le depãºim cu fiecare ocazie. Cu
siguranþã cererea pe acest segment a
fost una crescutã nu doar la nivelul
resorturilor noastre, ci la nivelul tuturor staþiunilor balneo ce au fãcut
investiþii în wellness.
Reporter: Care sunt tendinþele
din industrie?
Bacolux Hotels: Cu siguranþã valorificarea factorilor naturali de curã
reprezintã punctul forte al industriei.
Felul în care resursele milenare ale
staþiunilor balneo se îmbinã cu terapiile ºi tehnologia modernã pentru ca
produsul finit sã fie o terapie completã ºi îmbunãtãþitã.
Reporter: Ce facilitãþi de wellness puneþi la dispoziþie turiºtilor
ajunºi la dumneavoastrã ºi în locaþii?
Bacolux Hotels: SPA-urile noastre
conþin o gamã destul de variatã în ceea
ce priveºte facilitãþile. De la aparaturã
medicalã specificã balneologiei, bazine cu apã termalã sau cabine individuale, piscine interioare ºi exterioare,
sãli de fitness, bazine jacuzzi pânã la o
multitudine de tipuri saune, printre
care saunele semnãturã ale fiecãrui
hotel, cu mixuri de ierburi din resurse
locale, ce pot sã fie gãsite doar la noi.
Toate sunt inspirate din legendele ºi

Peste 1000 de locuri de cazare, 350 de angajaþi, 10 milioane de euro investiþi în Bãile
Herculane în2 hoteluride 3 ºi4 stele. Aºa aratã înprezent povestea business-uluiBacolux care a început acum 25 de ani în oraºul natal, Craiova, prin achiziþionarea Hanului Craioviþa. Acesta a fost renovat ºi rebrand-uit sub numele de Craioviþa Hotel &
Events. AurmatapoiHerculane.Aici,înanul2010,eiauachiziþionathotelurileAfroditaºiDiana.”Dealtfel,anul2012afostcelmaiprovocatordincei25deanideactivitate.
Înprimulrând,investiþiaafostfoarteriscantãdincauzastãriiavansatededegradareîn

flora localã pe care le-am adus pe cât
posibil în interiorul SPA-urilor. Astfel,
puteþi sã gãsiþi spre exemplu un bazin
jacuzzi încorporat într-o grotã cu aburi
artificialã, ce recreazã celebra grotã cu
aburi din Herculane, legatã de istoria
locului de mii de ani ce a dat naºtere
multor legende pe Valea Cernei, sau
pereþi de muºchi ce încorporeazã ºi vegetaþie specificã Banatului de munte.
Toate terapiile noastre sunt inspirate
din legendele ºi istoria localã ºi conþin
plante sau resurse locale.
Reporter: Care sunt principalele
provocãri ale industriei?
Bacolux Hotels: Ca orice industrie ce trece printr-o perioadã de dezvoltare acceleratã, provocarea este
adaptarea rapidã ºi anticiparea urmãtorilor paºi ai pieþei. Nici industria de
wellness ºi SPA nu este feritã de provocarea de care se loveºte acum
întregul sistem economic privat al
României, ºi anume de recrutarea de
personal calificat, de dezvoltarea infrastructurii sau de nevoia de integrare în proiecte bune de dezvoltare
la nivel naþional.
Reporter: De când activaþi în
aceastã piaþã ºi cum aþi încheiat anul
trecut din punct de vedere financiar?
Bacolux Hotels: Compania noastrã a împlinit în anul ce tocmai s-a
încheiat 25 de ani de activitate. În
ceea ce priveºte wellness ºi SPA se
fac 9 ani de când am deschis hotelurile din Herculane ºi ne-am dedicat
acestui segment. Anul s-a încheiat
conform þintelor setate ºi a estimãrilor iniþiale, cu o cifrã de afaceri de
aproximativ 7,5 milioane. n

care se aflau cele douã hoteluri. Apoi, bugetul estimat iniþial pentru renovare s-a dublat la scurt timp de la începerea lucrãrilor, situaþie ce a necesitat un nou credit. Deci,
factorulderiscalinvestiþieiacrescut.Acelaafostunuldinmomentelecelemairiscante pentru stabilitatea companiei”, povesteºte Laura Pãtru, Directorul de Marketing
Bacolux Hotels. În 2018, peste 140.000 de turiºti au vizitat Bãile Herculane, iar dintre aceºtia 37% au fost oaspeþii hotelurilor Bacolux. În 2019, procentul acestora a
crescut cu încã 5 % ºi a ajuns la 42%.

ANDREEA EMILIAN, STROP CONCEPT:

“Frumuseþea organicã ºi terapiile
naturale vor lua amploare, anul acesta”
Reporter: Cum a fost primit pe
piaþã Strop ºi ce a adus nou în materie de înfrumuseþare?
Andreea Emilian: Încã de la
început premisa a fost dorinþa de a
propune publicului bucureºtean o alternativã realã ºi înalt calitativã la
formulele consacrate de îngrijire a
frumuseþii. Strop Concept este un salon de frumuseþe ºi dermato-cosmeticã dedicat întru totul frumuseþii naturale, cu accent pe tratamente cu
produse 100% naturale, fãrã substanþe de sintezã. De aceea colaborãm încã de la inaugurarea Strop
Concept cu brandul românesc Careless Beauty, coordonat de Elena ºi
Adina Oancea, douã specialiste renumite în cosmetica naturalã, ale cãror produse au brevete de invenþie
fiind ºi singurele cu brevet din piaþa
cosmeticii naturale autohtone. Toate
cosmeticele din salonul Strop provin
de la Careless Beauty, ingredientele
acestora provenind exclusiv din
plantaþiile de la Topraisar, judeþul
Constanþa, respectiv cea din judeþul
Buzãu. De asemenea, tratamentele
faciale ºi corporale pe care le propunem doamnelor ºi domnilor folosesc
tehnici manuale, tradiþionale, iar masajul corporal cu pânze naturale autohtone din fibre de bumbac 100%
este unic nu numai în Bucureºti, ci ºi
în þarã. Abordarea sustenabilã a frumuseþii este sloganul brandului nostru, alãturi de viziunea holisticã asupra terapiilor de îngrijire. Aici includ
atelierele de hobby-uri creative, de
dezvoltare personalã ºi de terapii naturiste, pe care le organizãm periodic. Aºa cã am reunit în spaþiul Strop
tradiþie, dragoste pentru tot ce e românesc, un ambient intim cu aromã de
plante, cu expoziþii de artã, cu parfumuri artizanale, miere brutã sau la
prima mânã sub brandul propriu
Strop de Miere, cu ateliere tematice

ºi, bineînþeles, tratamente cosmetice
organice complexe.
Reporter: Care au fost cele mai
cãutate servicii din portofoliul
Strop?
Andreea Emilian: Din experienþa
de la cabinet, tratamentul facial personalizat ºi masajul manual cu pânze
autohtone sunt iniþial o surprizã foarte plãcutã pentru cliente, care revin
apoi sã reînnoiascã aceastã experienþã senzorialã ºi afectivã. Pot aminti cu
mândrie ºi grupa de mãmici ºi bebeluºi cu dermatitã atopicã, care urmeazã o terapie personalizatã. De asemenea, adolescenþii ºi preadolescenþii cu
diverse forme de acnee revin cu
încredere. Un trend în continuã
creºtere este ºi interesul domnilor
pentru procedurile ºi tratamentele
noastre, care îºi alocã tot mai mult

Din experienþa de la cabinet,
tratamentul facial personalizat ºi
masajul manual cu pânze autohtone
sunt iniþial o surprizã foarte plãcutã
pentru cliente, care revin apoi sã
reînnoiascã aceastã experienþã
senzorialã ºi afectivã".
timp tratamentelor de înfrumuseþare
sau pur ºi simplu de relaxare.
Reporter: Cum apreciaþi evoluþia
cererilor de tratamente în saloane?
Se bucurã acestea de o mai mare cãutare?
Andreea Emilian: Din punctul
meu de vedere, ca fondator ºi manager al Strop Concept, dar ºi ca trainer
de vânzãri în domeniul frumuseþii,
de asemenea urmãrind continuu dinamica pieþei de îngrijire a frumuseþii ºi purtând nenumãrate discuþii cu
oameni care lucreazã în domeniu, am

observat cã existã
douã coordonate
mari de care femeile þin cont atunci
când afirmã cã îºi
doresc sã se simtã
frumoase – Timpul
ºi Naturaleþea. Ne
îndreptãm cãtre o
nouã perioadã, cea a armoniei, un
model mai simplu ºi diferit de cel al
anilor trecuþi, în care ne dorim sã fim
frumoase arãtându-ne chipul fãrã rezerve, cu un machiaj minimal ºi cu
cosmetice naturale, inteligente, prietenoase pentru piele. Practic am revenit la nevoia de încântare naturalã,
spontanã în faþa frumuseþii autentice, iar rolul nostru, al actorilor prezenþi pe aceastã piaþã dinamicã ºi extrem de competitivã, este sã ne sincronizãm cu tendinþele din compor-

tamentul ºi aºteptãrile clientelor ºi
clienþilor noºtri, oferindu-le cele mai
adecvate soluþii. Tocmai de aceea,
strategia Strop a prevãzut încã de la
început adaptarea permanent la exigenþele clienþilor, anticiparea nevoilor acestora.
Reporter: Care credeþi cã au fost
principalii factori care au influenþat
evoluþia acestor cereri?
Andreea Emilian: Este vorba de
un cumul de factori, însã cum spuneam
anterior, factorul psihologic are cea
mai mare pondere asupra acestei noi
abordãri a îngrijirii frumuseþii. Nevoia de a aloca mai puþin timp, dar
într-un mod mai eficient ºi mai holistic, frumuseþii este principalul factor. Tot din gama factorilor subiectivi menþionez ºi revenirea la adevãratele valori, incluzând aici în primul
rând regãsirea unor experienþe per-

sonale (fie nostalgia, copilãria, speranþa, tihna, ambiþia sau nevoia de a
visa) în gândirea terapiilor noastre
de înfrumuseþare. Strop Concept s-a
poziþionat încã de la lansarea sa, în
vara lui 2018, ca un hub al regãsirii
stãrii de bine, de refugiu în faþa agresiunilor de tot felul, consumeriste
sau legate de exigenþele vieþii profesionale ºi sociale, cu care suntem
confruntaþi tot mai mult.
Reporter: Ce flux de clienþi aveþi?
Care sunt categoriile majoritare de
vârstã?
Andreea Emilian: Fluxul de
clienþi variazã de la lunã la lunã, iar
obiectivul nostru pentru acest an este
sã determinãm cât mai mulþi oameni
sã ne treacã pragul ºi sã descopere
beneficiile majore ale tratamentelor
noastre. Ceea ce ne bucurã enorm
este, în schimb, faptul cã recurenþa

clienþilor deja existenþi este una
mare. Clienþii deja existenþi revin lunar, sau poate chiar mai des, pentru
diverse proceduri stabilite împreunã
cu esteticianul nostru.
Reporter: Ce previziuni aveþi pentru segmentul de esteticã în 2020?
Andreea Emilian: Estimez cã frumuseþea organicã ºi terapiile naturale
vor lua o ºi mai mare amploare anul
acesta, având în vedere cã publicul
este din ce în ce mai educat, mai informat ºi mai exigent în evaluarea
metodelor disponibile pe piaþã de
atingere a stãrii de bine. Personal, îmi
doresc ca Strop sã îºi consolideze statutul dupã aceastã etapã iniþialã când
am devenit cunoscuþi prin specificul
nostru ºi ne-am creat un public foarte
fidel. Cea mai mare realizare de pânã
acum este faptul cã reuºim sã ne fidelizãm clienþii, aceºtia revin la noi cu
mult drag ºi încredere.
Reporter: Cu ce noutãþi vine
Strop în 2020?
Andreea Emilian: În 2020 ne
propunem sã pãstrãm ºi sã rafinãm
din ce în ce mai mult toate pachetele
de servicii estetice faciale, iar ca noutate vom lãrgi serviciile în zona tratamentelor corporale. Vom aborda
terapii complexe de remodelare corporalã ºi vom oferi clienþilor noºtri
servicii cât mai complete.
Reporter: Care a fost cifra de afaceri a companiei în 2019?
Andreea Emilian: Ne apropiem
de breakeven în urma investiþiei iniþiale de 30.000 de euro ºi sper ca
2020 sã facã trecerea progresiv spre
creºtere ºi expansiune. Pânã în acest
moment ne urmãm planul de business iniþial ºi suntem în grafic. Ne
vom concentra în continuare pe
abordarea integratã, holisticã a frumuseþii, pe calitatea serviciilor ºi, bineînþeles, pe atragerea de noi clienþi.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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LUCIA MORARIU, EXIMTUR:

“Turiºtii au migrat din sectorul balnear cãtre
wellness/spa, în ultimii ani”
l Resursele naturale balneare ºi tratamentele recunoscute ca Ana Aslan sau Gerovital, pot face ca þara noastrã sã devinã o destinaþie de wellness de top
Reporter: Cum a evoluat turismul de
wellness ºi spa din þara noastrã ºi care au
fost factorii care au influenþat parcursul
pieþei?
Lucia Morariu: Dacã ne referim la
anii care au urmat revoluþiei din ‘89, am
putea spune cã pânã în 2014 industria
balneo nu a cunoscut o evoluþie spectaculoasã.
Începând cu anul 2014 se observã un
reviriment al capacitãþii de cazare în staþiuni, explicat pe de-o parte prin investiþiile care au avut ca obiect renovarea ºi reabilitarea unor hoteluri deja existente, iar
pe de altã parte prin investiþiile care au
dus la apariþia ºi dezvoltarea unor capacitãþi de cazare noi. Bãile Felix, Bãile Govora, Bãile Herculane, Sovata, Bãile Olãneºti, Tuºnad, Buziaº, Cãlimãneºti, Moneasa, Vatra Dornei, Slãnic Moldova, Pucioasa, Eforie Nord, Saturn, Mangalia ºi
nu numai au beneficiat de infuzii de capital, reprezentând exemple pozitive de
dezvoltare. În acest context, fluxurile de
turiºti cazaþi în staþiunile balneare au
înregistrat o creºtere medie anualã de circa 13% pentru intervalul 2014-2017, ºi
de peste 20% în anul 2018, odatã cu începerea acordãrii voucherelor de vacanþã în
sistemul bugetar.
Efectele investiþiilor în zona staþiunilor balneare se observã foarte bine ºi din
analiza vânzãrilor EXIMTUR pe segmentul balneo-montan din perioada 2014
-2019. Dacã în 2014, sejururile vândute
în aceste destinaþii cumulau venituri de
1,27 milioane euro, în 2017 depãºeau
deja 5,4 milioane euro, urmând ca în
2018 – 2019, perioada în care mulþi români au beneficiat de tichete de vacanþã, sã
vorbim de vânzãri de 9,8 milioane euro,
respectiv peste 14 milioane euro în anul
ce abia l-am încheiat.
În toatã aceastã perioadã s-a mai putut
observa o dezvoltare tot mai accentuatã a
produselor de tip wellness/spa, a pachetelor pentru prevenþie, a celor antiaging
etc., fapt care a generat migrarea sectorului balnear cãtre acest tip de produse turistice. Turiºtii au arãtat un interes tot mai
crescut pentru servicii de calitate în staþiunile balneare (cazare, masã, proceduri,
facilitãþi, agrement).
EXIMTUR a fost ataºatã încã de la
începuturile sale de industria balnearã.

Am crezut întotdeauna în potenþialul acestui sector, de aceea o parte importantã a
businessului nostru a fost, este ºi va fi legat de valorificarea turismului balnear. În
2018, am primit cu bucurie vestea includerii companiei noastre în OPTBR
(Organizaþia Patronatelor din Turismul
Balnear Românesc) ca membru asociat, o
premierã pentru aceastã organizaþie, care
a considerat cã EXIMTUR meritã aceastã
calitate ca agenþie de turism care se ocupã
în mod constant de promovarea turismului balnear.
Reporter: Care sunt perspectivele de
dezvoltare ale turismului de spa din þara
noastrã?
Lucia Morariu: Perspectivele ºi
oportunitãþile sunt uriaºe în acest sector.
România deþine circa 30% din potenþialul
balnear al Europei, dar este încã departe
de valorificarea idealã a acestui potenþial,
de redobândirea în plan european ºi chiar
internaþional a notorietãþii de care s-a bucurat odinioarã.
Deºi în majoritatea staþiunilor avem
acum unul sau mai multe hoteluri de top,
nu este suficient. Noi vindem locurile în
aceste hoteluri foarte repede, pentru cã
cererea este foarte mare. Iar în cazul nostru vorbim de contracte stabile cu aceste
unitãþi, beneficiem de un numãr important de locuri. Este însã realmente o problemã sã gãseºti locuri în staþiuni precum
Bãile Felix, Sovata, Herculane, Govora,
Covasna sau Balvanyos. Toate sunt solicitate. Oamenii vor sã beneficieze tot mai
mult de tratamente de wellness, sã se bucure de SPA-uri, de tratamente de prevenþie, de proceduri anti stres, înfrumuseþare
sau anti îmbãtrânire.
Pentru a rãspunde cererii interne, dar
ºi pentru a atrage tot mai mulþi turiºti strãini în staþiunile balneare, România are nevoie de un plan de acþiune pentru implementarea programelor care existã în acest
domeniu. Sunt necesare în continuare investiþii pentru dezvoltarea capacitãþii de
cazare ºi îmbunãtãþirea serviciilor, pentru modernizarea bazelor de tratament.
Statul ar trebui sã menþinã facilitãþile care
stimuleazã investiþiile private în acest
sector (precum TVA de 5% ºi voucherele
de vacanþã), sã se preocupe de îmbunãtãþirea infrastructurii de transport pentru a
facilita accesul la staþiuni, ºi, bineînþeles,

sã implementeze acþiuni de promovare
internã ºi externã.
Reporter: Putem vorbi de þara noastrã
ca destinaþie de wellness?
Lucia Morariu: Resursele naturale
balneare cu care este înzestratã România
ºi know-how-ul recunoscut, cum sunt de
exemplu tratamentele Ana Aslan, Gerovital etc., pot face ca þara noastrã sã devinã o destinaþie de wellness de top. Marea
majoritate a staþiunilor pot oferi soluþii
terapeutice pentru un spectru larg de
afecþiuni, fapt pe care turiºtii strãini care
ajung în staþiunile noastre balneare modernizate îl apreciazã. Investiþiile realizate în domeniu, de o calitate similarã cu
cele din alte þãri, serviciile furnizate în
cadrul unitãþilor de cazare, procedurile
variate de wellness/spa, prevenþie, înfrumuseþare, anti stress, anti aging etc. sunt,
de asemenea, foarte apreciate. Un alt
punct forte pe care îl au staþiunile noastre
este cadrul natural excepþional în care
acestea sunt aºezate.
Reporter: Cum a evoluat cererea din
partea consumatorilor de tratamente wellness?
Lucia Morariu: La nivel modial, asistãm în ultimii ani la o dezvoltare tot mai
accentuatã a conceptului de wellness, datoritã faptului cã a crescut preocuparea

generalã a oamenilor faþã de starea proprie de sãnãtate. Oamenii muncesc mai
mult, nivelul de stres la care sunt supuºi
este în creºtere, concediile devin tot mai
preþioase. În comparaþie cu turismul medical, axat pe tratare/recuperare, wellness-ul este despre prevenþie. Consumatorii sunt din ce în ce mai deschiºi cãtre
medicina alternativã, mai atenþi la stilul
de viaþã pentru a-ºi conserva starea de sãnãtate.
S-au intensificat astfel cererile din
partea consumatorilor pentru vacanþe de
relaxare combinate cu tratamente wellness, de preferat ºi într-un cadru natural
deosebit.
Staþiunile noastre balneare recent modernizate s-au adaptat acestei tendinþe,
astfel cã, pe lângã programele terapeutice
ce þintesc afecþiuni medicale acute sau
cronice, vin în întâmpinarea turiºtilor cu
programe variate de wellness ºi cu centre
SPA bine puse la punct. Aceste programe
pun accentul pe relaxare, reechilibrare,
exerciþii fizice, tratamente de îngrijire,
înfrumuseþare, prevenirea îmbãtrânirii
etc.
Reporter: Cum au evoluat tarifele pachetelor turistice pentru destinaþiile balneo?
Lucia Morariu: În cazul unitãþilor de

cazare în care s-au realizat investiþii, care
dispun în prezent de baze de tratament
moderne, de centre SPA generoase, a existat o creºtere a tarifelor, direct proporþionalã cu serviciile de calitate oferite
turiºtilor. Pachetele turistice pentru destinaþiile balneo sunt concepute de cãtre
prestatori astfel încât sã satisfacã cele
mai exigente pretenþii ºi ca atare, tarifele
sunt flexibile. La noi în ofertã, clienþii gãsesc pachete de la preþuri medii, în locaþii
de 3*, pânã la preþuri mai ridicate aferente unitãþilor de 4* ºi 5*.
Reporter: A crescut segmentul turismului balnear odatã cu introducerea voucherelor de vacanþã?
Lucia Morariu: În 2018, în ansamblul industriei, turismul balnear a fost cel
mai dinamic sector ca urmare a acordãrii
voucherelor de vacanþã angajaþilor din sistemul bugetar. Acest sector a înregistrat o
creºtere a veniturilor cu circa 20-30%.
Aºteptãm ºi datele industriei pentru
2019, an în care sigur procentele de
creºtere vor fi ºi mai mari.
În cazul nostru, odatã cu introducerea
tichetelor de vacanþã în sistemul bugetar,
cel mai mare interes a fost pentru pachetele din zona balneo. Asta pentru cã mulþi
dintre cei care au beneficiat de aceste tichete sunt oameni care nu au fost niciodatã într-o vacanþã sau au cãlãtorit foarte
puþin ºi care au vrut sã beneficieze ºi de
tratamente.
Cifra noastrã de vânzãri pe acest segment a fost mai mare cu 47% în 2019 faþã
de anul precedent. Staþiunea Bãile Felix a
fost preferatã de clienþii EXIMTUR, urmatã de Bãile Herculane, Cãlimãneºti Cãciulata ºi Sovata.
Reporter: În ce proporþie aceste pachete sunt vândute pe vouchere de vacanþã?
Lucia Morariu: Vânzãrile pentru servicii de cãlãtorie în România au avut o
pondere de 30% din totalul încasãrilor
noastre din 2019, respectiv 33,6 milioane
euro. Dintre acestea, un procent de 30%,
circa 10 milioane de euro, au fost vânzãri
contra vouchere de vacanþã.
Reporter: Sunt turiºti care cautã ºi în
afarã astfel de servicii?
Lucia Morariu: Sunt, însã nu foarte
mulþi. Cei care sunt interesaþi sã plece în
strãinãtate în staþiuni balneare aleg

Ungaria, Austria, Slovenia, Slovacia sau
Cehia. În principiu, destinaþii apropiate.
Reporter: În ce mãsurã este cãutatã
þara noastrã pentru serviciile balneo de
cãtre turiºtii strãini?
Lucia Morariu: În prezent, un procent
de numai 10-13% din turiºtii care ajung în
staþiunile noastre balneare sunt turiºti strãini. Pentru a creºte acest numãr, sunt necesare în continuare invesiþii pentru dezvoltarea ºi altor centre balneare, coroborate
cu acþiuni coerente ºi intense de promovare a turismului balnear românesc.
Prin departamentul nostru de Incoming, cei mai multi turiºti strãini care vin
în România pentru servicii balneare sunt
israelieni. Aceºtia opteazã preponderent
pentru Bãile Felix.
Un segment important de turiºti îl reprezintã ºi cei din diaspora, în special cei
care trãiesc în SUA sau Canada, care vin
an de an la tratament. Bãile Felix se aflã ºi
pentru ei în top, datoritã serviciilor foarte
bune, hotelurilor renovate, cazãrii bune,
gastronomiei variate, apei termale, posibilitãþilor de agrement, ºi, nu în ultimul
rând, cadrelor medicale foarte bine pregãtite.
Reporter: Care sunt principalele provocãri pe acest segment?
Lucia Morariu: ªtiu cã sunt probleme în zona resursei umane specializate.
Sunt staþiuni care sunt deficitare la capitolul medici fizioterapeuþi, trebuie gãsite
aºadar soluþii pentru atragerea de medici
tineri cãtre acest sector. Apoi, este vorba
de forþa de muncã insuficientã în zona de
ospitalitate, aspect care este valabil la nivelul întregii industrii, nu doar pe segmentul balnear.
Infrastructura mare trebuie ºi ea dezvoltatã pentru a asigura un acces cât mai
facil la staþiuni, aspect foarte important
pentru turiºtii strãini, dar nu numai.
Trebuie continuate investiþiile în staþiuni, atât în bazele de tratament, unitãþile
de cazare, cât ºi în stabilimentele declarate monumente istorice care se aflã în staþiuni ºi în infrastructura specificã turismului din toate localitãþile cu potenþial în
turismul balnear. Toate acestea, împreunã cu o promovare intensã, pot readuce
România în topul internaþional al destinaþiilor balneare ºi wellness.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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SANATATE
MIRCEA BRÂNZEI, FIT4YOU:

“Estimãm afaceri de 2,2 milioane
de euro pentru 2020”
Reporter: Cum a evoluat piaþa pe
care activaþi în þara noastrã ºi ce perspective are aceasta?
Mircea Brânzei: Când am început
proiectul Fit4You, industria de remodelare corporalã nu era atât de dezvoltatã. Existau câteva clinici cu aparaturã modernã, dar procedurile nu erau
atât de cunoscute ºi accesibile publicului larg. Noi am început în anul 2014
cu un simplu aparat de VisionBody,
care combinã tehnologia de electrostimulare wireless cu miºcarea. Pe vremea aceea era o inovaþie în România.
Am prins la timp valul ºi ne-am dezvoltat odatã cu industria. Am început
sã investim din ce în ce mai mult în
tehnologie de ultimã generaþie ºi în
echipã. Evident, odatã cu noi s-a dezvoltat ºi industria, dar am reuºit sã þinem mereu pasul cu noutãþile în domeniu, ba mai mult de atât am reuºit sã
fim promotorii unor proceduri noi
pentru piaþa din România.
Reporter: Consideraþi cã românii
au început sã înþeleagã importanþa
sportului ºi a tratamentelor de înfrumuseþare în vieþile lor?
Mircea Brânzei: Da, chiar am observat o miºcare în acest sens ºi mã bucurã. Românii ºi româncele au început
sã acorde o mai mare atenþie atât asupra aspectului fizic, cât ºi asupra sãnãtãþii. Avem din ce în ce mai mulþi pacienþi interesaþi sã devinã o versiune
mai bunã a lor în interior ºi exterior, iar
noi îi ajutãm cu mare drag ºi ne bucurãm când le vedem rezultatele.
Reporter: Care sunt provocãrile cu
care se confruntã compania?
Mircea Brânzei: Una dintre cele
mai mari probleme în calitate de clinicã este satisfacerea tuturor pacienþilor,
mereu. Probabil cã orice afacere se
confruntã din când în când cu aceastã
problemã. Important este sã ºtim cum
sã depãºim aceste momente ºi cum sã
rezolvãm cererile clientului, ca el sã se
bucure de o experienþã cât mai plãcutã
ºi beneficã.
Reporter: Cum reuºiþi sã faceþi faþã
concurenþei din piaþã?
Mircea Brânzei: Se spune cã, în
afaceri, atunci când te uiþi prea mult
cãtre colþul ochiului, te încetineºti singur. Nu consider cã suntem în competiþie cu nimeni ºi mereu m-am bazat pe
evoluþia noastrã constantã. Bineînþeles, sunt la curent cu tot ce apare nou
pe piaþã, dar asta doar ca sã aplic îmbunãtãþiri business-ului meu. Fiecare
afacere trebuie sã se deosebeascã prin

autenticitate ºi originalitate, iar acest
lucru se observã în timp.
Reporter: Aveþi în plan noi investiþii?
Mircea Brânzei: Da, bineînþeles.
Mereu avem în plan noi investiþii. Banii sunt fãcuþi pentru a circula, iar eu
pe principiul acesta merg în afaceri.
Întotdeauna încerc ca pacienþii Fit4You sã aibã la dispoziþie cele mai noi
tehnologii pentru toate beneficiile pe
care le acoperim... ºi sunt foarte multe.
Cred cã la ora actualã suntem cel mai
dotat centrul de esteticã ºi wellness din
þarã.
Reporter: Ce servicii se regãsesc în
portofoliul Fit4you?
Mircea Brânzei: Fit4You este un
întreg concept. Avem grijã atât de
aspectele exterioare, prin proceduri,
cât ºi de cele interioare, prin miºcare ºi
asigurarea unei alimentaþii corecte.
Avem peste 50 de servicii din care
clienþii ºi viitorii clienþi pot alege, în
funcþie de nevoi ºi obiective. Pentru
remodelare corporalã avem Velashape
3 ºi Velashape 2, cel mai puternic tratament împotriva celulitei, mai multe
aparate de criolipolizã pentru slãbire
localizatã, Exilis Elite pentru celulitã
ºi tratamentul pielii “lãsate”, Iyashi
Dome, tehnologie modernã pentru slãbire pe loc, detox ºi anti-ageing ºi multe altele. De asemenea, avem specialiºti în dermatologie ºi esteticã ce se
ocupã de partea de tratamente
anti-ageing, fillere ºi proceduri avansate laser.
Persoanelor interesate de partea de

detoxifiere pot beneficia de Angel of
Water, o metodã mai avansatã ºi confortabilã a hidrocolonoterapiei ºi ozonoterapia.
Pentru cã mi-am dorit ca într-un singur loc sã se gãseascã “de toate pentru
toþi”, în centrele Fit4You avem ºi recuperare medicalã prin kinetoterapie, fizioterapie, Vacufit, aparatul conceput
de NASA, aparat pentru îmbunãtãþirea
performanþei pe care îl deþine ºi Cristiano Ronaldo ºi criosaunã.
De la începutul anului am deschis o
nouã locaþie pe Nicolae Caramfil 87 ºi
acum putem fi mai aproape ºi de pacienþii noºtri care locuiesc sau lucreazã în acea zonã, iar acolo avem specialiºti ºi pentru partea de psihologie, coaching, biorezonanþã, pentru bunãstarea minþii.
ªi, pentru cã niciun stil de viaþã nu
se schimbã complet fãrã o alimentaþie
sãnãtoasã, de un an am început proiectul Fit4You Delivery, unde livrãm meniuri sãnãtoase pentru toatã ziua, cu 3
mese ºi 2 gustãri concepute de nutriþionist în funcþie de obiectivul ales
(slãbire, menþinere, creºterea masei
musculare, detox, regim vegan).
Reporter: Care sunt cele mai cãutate servicii din portofoliul dumneavoastrã?
Mircea Brânzei: Depinde. Ceea ce
consider cã ne diferenþiazã într-o mare
mãsurã este cã, datoritã numãrului
mare de proceduri ºi specialiºti, la noi
un pacient poate beneficia de un program complet de transformare. Recomandãm proceduri în urma unei discu-

þii ºi a unei evaluãri corporale, în urma
cãrora putem recomanda cel mai potrivit plan personalizat de tratament.
În mare, cea mai popularã procedurã este Velashape 3, este preferatã de
doamne ºi domniºoare care doresc sã
scape de celulitã, criolipoliza pentru
eliminarea stratului de grasime în exces, iar cel mai iubit aparat este Iyashi
Dome, tehnologia japonezã care ajutã
atât pe partea de slãbire, rezultatul
fiind pe loc, are efect anti-ageing,
oprind procesul de îmbãtrânire prin
eliminarea toxinelor ºi a metalelor
grele din organism. De asemenea, atât
femeile, cât ºi bãrbaþii apeleazã la epilare definitivã cu laser, de altfel foarte
solicitatã.
Doamnele de peste 35 de ani ne viziteazã mai des pentru a efectua tratamente estetice de întinerire. Acum depinde ºi de public. Avem ºi la recuperare medicalã foarte mulþi sportivi
care vin înainte de meciuri importante
sau în urma lor, pentru recuperare.
Reporter: Ce flux de clienþi aveþi?
Care sunt categoriile majoritare de
vârstã?
Mircea Brânzei: Avem în medie
peste 100 clienþi pe zi în fiecare locaþie. Cele mai multe persoane care ne
pãºesc pragul sunt femei cu vârste cuprinse între 25-50 ani, care îºi doresc
îmbunãtãþiri în ceea ce priveºte aspectul lor fizic ºi psihic.
Reporter: De ce sã alegem Fit4you?
Mircea Brânzei: În calitate de fondator aº putea enumera multe motive
pentru care sã alegeþi Fit4You. În primul rând, fiecare locaþie este echipatã
cu aparaturã de cea mai nouã generaþie
din toate domeniile enumerate mai
sus. Fie cã îþi doreºti sã arãþi mai bine,
sã fii mai sãnãtos sau îþi doreºti îmbunãtãþirea condiþiei psihice, avem specialiºti instruiþi bine pentru a îndeplini
nevoile oricãrui pacient.
Reporter: Care a fost cifra de afaceri a companiei anul trecut ºi ce estimãri aveþi pentru anul în curs?
Mircea Brânzei: Pentru anul 2019
Fit4You împreunã cu Fit4You Delivery au avut o cifrã de afaceri de 1,1
milioane euro.
Având în vedere cã de la începutul
anului am deschis o nouã clinicã în
zona nordului ºi cã vom începe francizarea conceptului Fit4You Delivery,
planul pentru 2020 este de 2,2 milioane euro.
Reporter: Vã mulþumesc! n

SOVATA ENSANA:

“Piaþa de health spa din þara noastrã va creºte
cu 35%, în urmãtorii 5 ani”
Anul trecut, Danubius Health Spa Resorts,
operatorul medical spa specializat pe sãnãtate
prin folosirea resurselor naturale ºi expertizã
medicalã modernã, a reunit 26 din cele mai iconice ºi prestigioase hoteluri-spa din Europa,
sub noul brand Ensana.
Derivat din cuvintele latine “sãnãtate” ºi
“vindecare”, numele brandului Ensana reflectã
principalele sale obiective. Grupul hotelier,
care deþine proprietãþi în Republica Cehã,
Ungaria, România ºi Slovacia, are ca obiectiv
prinicipal punerea în valoare a puterii vindecãtoare a resurselor naturale locale alãturi de
cunoºtinþele medicale de specialitate.
Mark Hennebry, preºedintele grupului
Ensana spune: “Suntem custozii unora dintre
cele mai puternice ºi valoroase resurse naturale
din Europa ºi le punem în valoare în moduri
noi, surprinzãtoare ºi inovatoare, cu scopul de
a îmbunãtãþi sãnãtatea oaspeþilor noºtri. Abilitatea noastrã de a face acest lucru ne face unici
ºi ne diferenþiazã ca un brand cu mare experienþã, bazat pe decenii de cunoºtinþe”.
Grupul Ensana a fost creat ca urmare a
creºterii uriaºe pe care turismul de sãnãtate ºi
wellness a avut-o la nivel mondial. Este vorba
despre o piaþã ce valoreazã 580 miliarde de
euro, ºi care este estimatã sã creascã pânã la
834 miliarde de euro în 2022.
“Cautãm continuu sã ne extindem ºi sã descoperim noi oportunitãþi. Am investit deja în

mod semnificativ în hotelurile
noastre ºi nu ne oprim aici. În
viitor, vom implementa noi tratamente, vom oferi noi facilitãþi de relaxare ºi desigur, locuri
de muncã”, a mai spus Mark
Hennebry.
Grupul Ensana se mândreºte
cu locaþiile din portofoliul sãu,
care pun în luminã resurse naturale valoroase: izvoare de
ape minerale, ape termale, nãmoluri terapeutice, mofete ºi
multe altele. De peste 200 de
ani, experþii medicali din proprietãþile deþinute acum de cãtre grupul Ensana folosesc proprietãþile vindecãtoare ale
acestor rezerve naturale pentru
a trata o gamã largã de afecþiuni legate de
muºchi, oase, organe, metabolism ºi piele.
Astãzi, tratamentele marca Grupului hotelier
oferã o combinaþie de activitãþi de fitness ºi
întinerire. De altfel, Directorul Spa al Grupului
Ensana, Sven Huckenback a dezvoltat programul Bio Balance, care mizeazã pe tipuri inovatoare de masaj, acupuncturã ºi antrenament fizic pentru îmbunãtãþirea posturii, deblocarea
articulaþiilor, eliberarea de tensiunii musculare
ºi creºterea nivelului de energie. Acesta este un
program unicat pe care îl poþi gãsi doar în ca-

Reprezentanþii grupului
hotelier, considerã cã, piaþa de
health spa din þara noastrã va
creºte în urmãtorii 5 ani cu
35%.

Proprietãþile curative
ale nãmolului din
Sovata

drul grupului hotelier Ensana.
Portofoliul de hoteluri din cadrul grupului
Ensana include o gamã largã de proprietãþi
istorice, renumite, inclusiv bãi romane, ce dateazã din 1896.
Sovata Ensana Health Spa Hotels face parte
din portofoliul grupului Ensana. Odatã cu
rebrandingul grupului internaþional hotelier,
clusterul din Sovata anunþã deschiderea în primãvara anului 2020 a Ursina Ensana Health
Spa Hotel, fostul Fãget, un hotel de 3 stele cu
144 de camere, bazã de tratament ºi SPA propriu, o investiþie de peste 8 milioane de euro.

Una dintre cele mai importante ºi mai valoroase resurse
naturale curative este nãmolul
de Sovata. Acesta regenereazã,
vindecã, previne ºi aduce cu
sine starea de bine, conform
specialiºtilor.
În 2019, 220 de tone de nãmol medicinal au fost extrase
din Lacul Ursu din Sovata, care a servit la peste
17.000 de împachetãri corporale totale ºi la
însãnãtoºirea a peste 11.000 de oameni.
Odatã finalizate terapiile vindecãtoare, nãmolul îºi reia circuitul natural ºi se reîntoarce
în lac pentru a se reechilibra.
Tratamentul cu nãmol sau peloidoterapie a
fost utilizat în formã empiricã din antichitate.
Nãmolul este constituit dintr-o fracþiune lichidã (apã) ºi una solidã (sãruri minerale, substanþe organice). În România, existã nãmol terapeutic sapropelic de lacuri sãrate sau de liman ºi

nãmoluri de turbã, vegetale.
Suzana Pretorian, medic balneolog la Ensana Health Spa Resorts Sovata, precizeazã:
“Nãmolurile acþioneazã asupra corpului uman
pe trei niveluri: prin temperaturã, presiune (în
baia de nãmol) ºi substanþele conþinute - unele
se pot absorbi prin piele (sulful, CO2, substanþele estrogenice). Nãmolurile dezvoltã efecte
locale ºi generale, vezi efectul analgezic, antiinflamator, miorelaxant, detoxifiant, neuro-endocrin sau de reglare a imunitãþii”.
Aplicaþiile de nãmol au ºi efect cosmetic.
Acesta hidrateazã, detoxifiazã, exfoliazã ºi activeazã circulaþia sangvinã, ceea ce determinã
pielea sã devinã catifelatã, regeneratã, strãlucitoare.
La Ensana Health Spa Resorts Sovata, existã patru tipuri de tratamente cu nãmol:
üTerapia cu nãmol rece, care are efect contrastant rãcire - încãlzire, cu efect intens asupra
circulaþiei ºi imunitãþii;
ü Bãile cu nãmol – asistãm la imersia corpului într-o cadã umplutã cu apã sãratã ºi nãmol (10 kg nãmol la 100 litri apã), la temperaturã de 36-40 1C, timp de 15-30 minute;
ü Împachetãri calde cu nãmol. Acest protocol constã în aplicarea de nãmol la temperatura
de 40-45 1C, în strat de diferite grosimi în funcþie de consistenþa nãmolului, timp de 15-30
minute. Pacientul este aºezat în tot acest timp
pe un pat terapeutic, deoarece împachetarea cu
nãmol se face în triplu strat pentru a încetini
pierderea cãldurii (material textil nesintetic la
interior, apoi muºama sau piele, la exterior pãturã).
ü La Sovata, o formã particularã de aplicare
a nãmolului este tamponul vaginal. Aceasta se
efectueazã în condiþii de înaltã igienã, pe masa
ginecologicã, cu instrumentar steril, aplicat la
temperaturã de 35-401C, 15-30 minute. În
acest caz, nãmolul este omogenizat suplimentar, pânã când ajunge la o granulaþie extrem de
finã, ce creºte cantitatea de estrogen ºi progesteron human-like. n
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TERAPIE
IONELA PREDA, THERAPY BOUTIQUE:

Sedentarismul aduce tot mai mulþi
oameni în clinicile de esteticã
Reporter: Cum a pornit ideea deschiderii unui salon de esteticã ºi de
ce investiþie a fost nevoie?
Ionela Preda: Salonul a luat
naºtere dintr-o pasiune a mea mai veche pentru partea de beauty ºi din dorinþa de a pune stop timpului, sã nu
treacã atât de vizibil peste noi. Fiind
fizioterapeut la bazã ºi fãcând în primul rând recuperare post traumaticã,
am dezvoltat în paralel modalitãþi de
folosire a aparatelor medicale pentru
segmentul de beauty. Am reuºit sã
creez niºte protocoale extraordinare
cu rezultate vizibile dupã prima
ºedinþã, prin aplicarea procedurilor
de fizioterapie în folosul frumuseþii.
Întotdeauna în aceastã profesie ai
o altfel de conexiune cu omul din
faþa ta, þinând cont cã îl atingi ºi pãtrunzi în spaþiul lui intim. Astfel, am
decis sã deschid un salon propriu, pe
care l-am amenajat personal ºi care a
fost inaugurat pe 19 aprilie 2019 Therapy Boutique by Ionela Preda.
Doar pentru amenajare am investit
30.000 de euro, iar aparatura a fost
luatã în leasing. Am ales aparatura
de top, fiind în domeniu ºi cunoscând aparatele cele mai performante nu mi-a fost greu.
Reporter: Ce servicii se regãsesc
în portofoliul Therapy Boutique by
Ionela Preda?
Ionela Preda: Clienþii care ne trec
pragul se pot bucura de proceduri de
înfrumuseþare ºi remodelare corporalã, de tonifiere a musculaturii, de
redare a elasticitãþii pielii, tratamente faciale antiaging, masaje de relaxare corporalã, masaje combinate cu
terapii Tecar, masaje anticelulitice.
În plus, combinãm în timpul ºedinþelor, în funcþie de fiecare client, mai
multe proceduri pentru a obþine cele
mai bune rezultate. Facem ºi drenaj
limfatic, folosind electroterapia, dar
ºi cu Tecar. ªi aici rezultatele sunt vizibile imediat, picioarele se dezumflã imediat dupã terminarea primei
ºedinþe. În plus, dupã ce pierzi kilogramele acumulate nu se lasã pielea

pentru cã se redã fermitatea ºi tonusul muscular în timpul acestor proceduri.
Reporter: Care sunt cele mai cãutate proceduri din portofoliul dumneavoastrã?
Ionela Preda: În prezent, cel mai
cãutat este tratamentul facial, urmat
de cele corporale cu radiofrecvenþã
ºi shockwave anticelulitic. Depinde,
desigur, de ce îºi doreºte fiecare
client. Trebuie sã ºtim cã aceste proceduri ajutã ºi oferã corpului energia
necesarã ca acele celule sã se ardã,
dar ai nevoie de un stil de viaþã sãnãtos, cu o dietã echilibratã pentru a
avea rezultatele dorite.
Reporter: Cum reuºiþi sã vã faceþi

loc pe piaþa din Bucureºti unde oferta
de saloane de frumuseþe ºi wellness
este destul de mare?
Ionela Preda: Am intrat pe piaþã
cu noutatea faptului cã folosim aparaturã medicalã ºi personalizãm procedurile pentru fiecare client în parte. Atunci când clienþii ajung la noi
facem o evaluare, apoi decidem
împreunã de ce îºi doreºte ºi ce proceduri sunt necesare, îi putem propune ºi un meniu alimentar. Încercãm
sã învãþãm clienþii ce trebuie fãcut
pentru a avea un stil de viaþã sãnãtos.
Totodatã, avem protocoale pe care
le-am dezvoltat personal, iar în spate
stau rezultatele obþinute de-a lungul
anilor. Am persoane care vin prin re-

GOVORA

Turiºtii preferã mixul dintre
terapie ºi wellness
Bãile Govora este una din cele
mai bogate staþiuni din Europa în
ape iodurate ºi bromurate de origine organicã. Aflatã la 22 de km
de Râmnicu Vâlcea, staþiunea se
aflã pe picior de egalitate cu locaþii balneare renumite ca Bains
(Franþa), Bad Hall (Austria), Salsomaggiore (Italia), Marianske
Lazne (Cehia).
La Govora, principalele atracþii sunt apele minerale sulfuroase,
hipertone, ape bicarbonate, sodice, calcice hipone, ape pentru
crenoterapie, dar ºi climatul continental cu influenþã mediteraneanã, umiditate relativ constantã,
temperaturi fãrã valori extreme ºi
uºoarã încãrcare cu polenuri.
Hotelierii din Bãile Govora considerã cã inserarea
centrului SPA este de acum o necesitate ca cerinþã a clientului. Mai ales în staþiunea balnearã, este nevoie de un
mix între tratamentele terapeutice ºi serviciile wellness,
pentru a rãspunde necesitãþilor din piaþã.
Dacã pânã nu de mult turiºtii se mulþumeau cu tratamentele balneare, în ultimii ani tot mai mulþi consumatori de servicii wellness au printre preferinþele principale
masajele personalizate.
Bazele de tratament se remodernizeazã în permanenþã
prin prisma dotãrilor cu echipamente de specialitate.
Un astfel de exemplu este Hotelul Palace care a reuºit
sã atragã fonduri europene pentru reabilitare ºi sã integreze un centru SPA.
Totodatã, reprezentanþii hotelului Belvedere din Govora au în plan implementarea unui proiect de investiþii
pentru extinderea capacitãþii bazei existente.

comandare vãzând rezultatele obþinute de alþi clienþi.
Reporter: Cum apreciaþi evoluþia
cererilor de tratamente în saloane?
Se bucurã acestea de o mai mare cãutare?
Ionela Preda: Pot spune cã,
într-adevãr, se simte o creºtere a cererilor pe acest domeniu. Acest lucru se
datoreazã faptului cã, din pãcate,
oamenii sunt mult mai sedentari prin
prisma profesiei. În plus, alimentaþia
nu este atât de ordonatã, nu combinãm
alimentele în mod corespunzãtor, nu
avem o educaþie în acest sens, nu ne hidratãm corespunzãtor ºi nu bem apã de
calitate care sã hidrateze în interior celula. Nu dormim bine, iar somnul este

un alt element la fel de important în
procesul de slãbit. Toþi aceºti factori îºi
spun cuvântul ºi începem sã acumulãm kilograme. Dupã pãrerea mea,
atunci când ai vãzut cã ai pus 4-5 kilograme în plus, ar trebui sã iei mãsuri,
sã schimbi ceva. Trebuie fie sã încerci
singur ascultând semnalele organismului tãu, fie apelezi la un specialist
care te poate ajuta sã slãbeºti.
Totodatã, cred cã oamenii sunt tot
mai preocupaþi de modul în care aratã ºi cum se simt, de aici numãrul tot
mai mare al clienþilor care apeleazã
la saloane de esteticã.
Dar pot spune cã în ultimii ani oamenii sunt mai educaþi ºi mai preocupaþi de ce mãnâncã, mulþi au cunoºtin-

þe, doar cã sunt comozi sau nu au timpul necesar pentru a le aplica.
Reporter: Ce flux de clienþi aveþi?
Care sunt categoriile majoritare de
vârstã?
Ionela Preda: În medie, avem
cam 15 persoane pe zi, iar capacitatea noastrã ne permite triplarea acestui numãr. Dar þinând cont cã suntem
încã la început stãm bine la acest capitol.
Legat de categoriile de vârstã, trebuie sã spun cã am remarcat cã toatã
lumea este preocupatã de starea de
bine. Clienþii noºtri au între 20 ºi pânã
la 70 de ani, este o paletã largã. De
asemenea, trebuie sã spun cã avem ºi
domni care ne trec pragul. Deºi sunt
încã în procent mai mic, reprezentând
undeva la 15% din totalul clienþilor
noºtri, sunt totuºi preocupaþi de frumuseþe. Aceºtia aleg în general tratamentele pentru abdomen, dar au început sã acorde atenþie ºi tratamentelor
faciale, ºi sunt atenþi la riduri.
Reporter: Între ce valori se situeazã tarifele pe care le practicaþi în salon?
Ionela Preda: Depinde, bineînþeles, de pachetele pe care le aleg
clienþii. Preþul tratamentelor începe
cam de la 100 de lei pe ºedinþã. De
exemplu, pentru un tratament facial
tariful este de 90 de lei ºi sunt recomandate 10 ºedinþe într-un protocol
de rejuvenare, cam douã ºedinþe pe
sãptãmânã, iar apoi cam o ºedinþã pe
lunã pentru întreþinere.
Reporter: Ce previziuni aveþi
pentru segmentul de esteticã anul
viitor?
Ionela Preda: Cu siguranþã este o
piaþã care va evolua. Deja în alte þãri
procentul persoanelor care apeleazã
la esteticã este destul de mare. Din
pãcate, þara noastrã nu este încã nici
la jumãtatea þãrilor europene. În continuare este loc suficient pe piaþã
pentru noi jucãtori, atâta timp cât
sunt profesioniºti ºi nu deschid astfel
de saloane doar ca simple afaceri.
Reporter: Vã mulþumesc! n

Industria wellness preia
frâiele turismului
l Turismul de wellness global va ajunge la un trilion de dolari în cel mai
scurt timp, potrivit specialiºtilor

Pe lângã atracþiile specifice Bãilor Glovora, turiºtii se
pot bucura de piscine, saune, jacuzzi, hammam, kneipp,
shock duº, piscine cu apã medicinalã, masaje ºi terapii de
relaxare ºi centru medical de tratamente.
Vindecarea graþie apelor de la Bãile Govora a început
în anul 1874, odatã cu primele lucrãri de foraj. În anul
1887 a fost construit primul stabiliment balnear datorat
dr. Zorileanu, pentru ca în anul 1914 sã fie inaugurat primul hotel cu bazã terapeuticã din România, Hotelul
Palace.
În staþiunea balnearã Govora pot fi tratate afecþiuni respiratorii (persoane expuse la noxe respiratorii, persoane
cu frecvente pneumopatii microbiene sau virotice, astmul
alergic, bronºitele ºi traheobronºitele cronice, bronsiectazia, scleroenfizemul pulmonar; afecþiuni otorinolaringologice (rinosinuzite cronice catarale ºi supurate); afecþiuni
reumatismale degenerative (spondilozã cervicalã, dorsalã
ºi lombarã, artroze, poliartroze); afecþiuni reumatismale
abarticulare (tendinoze, tendomioze, tendoperiostoze,
periartritã scapulohumeralã);
afecþiuni post-traumatice (redori articulare post-traumatice, stãri dupã operaþii pe
muºchi, articulaþii ºi oase,
stãri dupã entorse, luxaþii ºi
fracturi); afecþiuni neurologice periferice centrale (pareze uºoare ºi sechele minore
dupã polineuropatii, sechele
dupã poliomielitã, sechele
tardive dupã hemipareze ºi
dupã parapareze); fecþiuni
asociate (ginecologice, endocrine, cardiovasculare, boli
profesionale). n

Turismul wellness este o industrie
în creºtere, susþinut de cãlãtori care
cautã în mod activ modalitãþi de a-ºi
îmbunãtãþi stilul de viaþã. Tot mai
mulþi jucãtori din piaþã îºi doresc o
bucatã din din aceastã plãcintã.
Lumea wellness - o economie globalã de oferte de îngrijire ºi înfrumuseþare, antrenament, nutrienþI ºi medicamente alternative - a fost martorul unei ascensiuni triumfãtoare în
ultimul deceniu. Percepþiile populare cu privire la importanþa dietei, a
fitnessului ºi a practicilor sãnãtoase
s-au transformat, alimentând sectoarele de afaceri noi. Pe mãsurã ce importanþa stilului de viaþã sãnãtos
evolueazã ºi se extinde, pieþele auxiliare, de la alimente ºi bãuturi la
ospitalitate, încep sã ofere produse
care reflectã valorile consumatorilor
conºtienþi de importanþa sãnãtãþii.
Turismul de wellness este definit
de Global Wellness Institute (GWI)
drept „cãlãtorie asociatã cu urmãrirea menþinerii sau îmbunãtãþirii stãrii de bine personale”.
Din 2015 pânã în 2017, piaþa turisticã wellness a crescut cu 6,5%
anual, de peste douã ori mai rapid
decât creºterea turismului în general,
potrivit GWI. Pânã în 2022, GWI anticipeazã cã piaþa va atinge 919 miliarde dolari - reprezentând 18% din
turismul global - cu peste un miliard
de excursii individuale de wellness
care vor avea loc pe tot globul. Anne
Dimon, preºedintele Asociaþiei de
Turism pentru Wellness, adaugã cã,
deºi cãlãtorii pentru wellness pot fi
oricine, majoritatea tind sã fie femei
cu studii superioare cu vârste
cuprinse între 30 ºi 60 de ani.
Potrivit GWI, astãzi turismul wellness este cu mult mai mult decât destinaþia sau activitãþile - este o extensie a valorilor ºi a stilului de viaþã al
cãlãtorului.
Sectorul turistic de wellness este un
spectru larg, iar ofertele se învârt în jurul fitnessului ºi alimentaþiei sãnãtoase, dar ºi a tratamentelor terapeutice,

Din 2015 pânã în 2017,
piaþa turisticã wellness a crescut cu

6,5%

anual, de peste douã ori mai rapid decât
creºterea turismului în general.
fie cã vorbim de masaje saude proceduri de înfrumuseþare, toate sunt menite sã ajute turiºtii sã se concentreze pe
îmbunãtãþirea stãrii de bine.
Specialiºtii din piaþã estimeazã cã

dacã apetitul consumatorilor de servicii wellness va continua în acest
ritm, turismul de wellness global va
ajunge la un trolion de dolari în cel
mai scurt timp. n
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