Hotel Spa
Training Center

Αναπτύσουμε τις Δυνατότητες του Spa - Αναβαθμίζοντας τα Στελέχη του

Release and Relax Motion Spa Consulting & Training Services

Hotel Spa Training Center

Η Release and Relax Motion Spa Consulting & Training Services αποτελεί τη
λύση για την αναβάθμιση του Ξενοδοχειακού Spa και της ανάπτυξης των
γνώσεων & ικανοτήτων των στελεχών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
ευεξίας.
Δημιουργήσαμε με μεράκι το Hotel Spa Training Center μια σύγχρονη
εκπαιδευτική εγκατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, με τον κατάλληλο εξοπλισμό,
ώστε να επιτύχουμε την αρτιότερη επιμόρφωση και εξέλιξη του ανθρώπινου
δυναμικού των στελεχών των τουριστικών spa.
Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένους και με πολλά χρόνια στην
εκπαίδευση στελεχών και τη συμβουλευτική χώρων spa. Μέλημα μας είναι να
συμβάλλουμε και εμείς, από την εκπαιδευτική σκοπιά, στην ποιοτικότερη παροχή
¨εμπειρίας¨ στους πελάτες των τουριστικών επιχειρήσεων.
¨Feel Calm...we know spa as our home¨

Με εκτίμηση,
Μεγγίσογλου Παναγιώτης
Σύμβουλος Spa - Υπεύθυνος Εκπαίδευσης
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Περιγραφή
Η Release and Relax Motion, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις για τη βελτιστοποίηση
των υπηρεσιών των χώρων spa (ξενοδοχεία spa, city spa, κέντρα ευεξίας κ.α.),
δημιούργησε το κατάλληλο εκπαιδευτικό κέντρο για την άρτια επαγγελματική κατάρτιση
των εργαζομένων επιχειρήσεων spa και επαγγεματιών spa,
προσφέροντας προγράμματα επιμόρφωσης και αναβάθμισης του επιπέδου τους.
Οι εκπαιδεύσεις μας αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν, είτε στο δικό μας
Hotel Spa Training Center στην Αθήνα ή στο χώρο των επιχειρήσεων με τη θεματολογία
που έχει ανάγκη μια επιχείρηση spa, είτε να πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης που ορίζεται παρακάτω. (σελ. 31)

Αφορούν όλα τα στελέχη που απαρτίζουν το Team ενός Spa:
1.

Spa Managers

2.

Spa Therapists

3.

Massage Therapists

4.

Hotel Managers

5.

Hotel Receptionists

6.

Ιδιοκτήτες Spa

7.

Γυμναστές

8.

Spa Supervisors

9.

Spa Receptionists

Χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης με:
1. Πρακτικές ασκήσεις ανά 2 άτομα και ανά ομάδες
2. χεδιαγράμματα
3. Εκπαιδευτικό υλικό - Multimedia
4. Case Studies
5. Role playing - Ασκήσεις προσομοίωσης
6. Διαδραστικότητα και βιωματική εκπαίδευση
7. Εκπαιδευτικά παιχνίδια
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Οι θεματικές ενότητες των εκπαιδεύσεων που αφορούν επιχειρήσεις spa που θέλουν να
εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους είναι:
1. Θεραπευτικά ή χαλαρωτικά είδη μασάζ (υπηρεσίες spa)
2. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών spa
3. Πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών spa
4. Marketing και επικοινωνία
5. Σρόποι ελέγχου ποιότητας προσφερόμενης υπηρεσίας
6. Διαδικασίες χτισίματος ομάδων στο χώρο του spa (team building)
7. Τπηρεσίες Coaching στελεχών spa

Οι εκπαιδεύσεις αυτές υλοποιούνται με επιχορήση του πόρου ΛΑΕΚ
0,24% και μπορούν να φθάσουν σε επιδότηση της εκπαίδευσης μέχρι και
100%.
Η επαγγελματική εκπαίδευση στελεχών spa παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ίδια την
επιχείρηση, όπως επίσης για την υλοποίηση των προσδοκώμενων στόχων της:
1. Διασφάλιση της προσφερόμενης υπηρεσίας
2. Ευχαρίστησης των αναγκών των πελατών της
3. Αύξηση του τζίρου και των κερδών της επιχείρησης
Η εκπαίδευση στελεχών spa αυξάνει έτσι τις δυνατότητες του χώρου spa για αλλαγή των
υπηρεσιών του, προκαλεί εκ νέου το ενδιαφέρον των πελατών και αυξάνει την
αγοραστική κίνηση των πελατών του. Παράλληλα χτίζονται σταθερές σχέσεις μεταξύ της
ομάδας που απαρτίζει την επιχείρηση spa (spa therapists, receptionists, spa manager)
και το αίσθημα αλληλοβοήθειας και με κεντρικό ενδιαφέρον την επίτευξη του κοινού
στόχου που δεν είναι άλλος από την επιτυχία της ίδιας της επιχείρησης.
Εφόσον προηγηθεί η λεπτομερής μελέτη του spa menu σας, αξιολογούμε
τις δυνατότητές του, με βάση τις ανάγκες και τους στόχους σας.
Έπειτα, σας προτείνουμε τα κατάλληλα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά πρωτόκολλα που
θα εμπλουτίσουν το spa μενού σας με υπηρεσίες ποιότητας.
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Οι εκπαιδεύσεις αυτές, που μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά αποκλειστικότητα
είτε στους επαγγελματικούς σας χώρους είτε στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στην Αθήνα
(Hotel Spa Training Center), είναι:

Services Training:
Εκπαίδευση σε Θεραπευτικά
μασάζ: Sports Massage, Deep Tissue
Massage, Release and Relax Motion
Spa Therapy, 4 Hands Massage, Thai
Massage, Ρεφλεξολογία
Εκπαίδευση σε Χαλαρωτικές
θεραπείες μασάζ – Αισθητικής:
Λεμφικό Mασάζ, Pregnant Massage
(μασάζ για εγκύους), Swedish Massage (σουηδικό μασάζ), Αρωματοθεραπεία (Aromatherapy), 4 Hands
Massage
Εκπαίδευση σε Αντιγηραντικές θεραπείες μασάζ – Αισθητικής: Rejuvance φυσικό lift
προσώπου, Gua Sha προσώπου
Δημιουργία και Εκπαίδευση ενός
Ολοκληρωμένου ή Μεμονωμένου Spa Menu &
Signature Θεραπειών: Περιλαμβάνει Θεραπείες
ώματος με προϊόντα, Θεραπείες Προσώπου με
προϊόντα, με διάθεση και των αναλωσίμων και
των προϊόντων που θα χρειαστεί το spa κατά τη
λειτουργία του, όπως και προϊόντων
μεταπώλησης, σύμφωνα με τη φιλοσοφία και
τις ανάγκες του εκάστοτε spa.

Spa Quality Control Training: Αφορά την
αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών
του spa και την ποιοτικότερη διαχείριση των
πελατών: Εκπαίδευση στην Εξυπηρέτηση
Πελατών Spa και τη διασφάλιση της
προσφερόμενης ποιότητας
(Spa Customer Services Control)
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Για τους θεραπευτές spa, spa managers, spa receptionists: Πρωτόκολλα εσωτερικών
εργασιών για την εν γένει εξυπηρέτηση και υποδοχή των πελατών στις καμπίνες, στη
reception και λοιπούς χώρους spa για τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών.

Εκπαίδευση στο Μάρκετινγκ και στις Τεχνικές Πωλήσεων Υπηρεσιών και
Προϊόντων στο Spa (Spa Sales) για τους θεραπευτές spa, spa managers, spa receptionists και όλα τα στελέχη του spa, για την αύξηση των πωλήσεων του spa.

Εκπαίδευση στις προωθητικές ενέργειες των τμημάτων spa, όπως:
(Spa Event Management) και (Spa Offers) για τους θεραπευτές spa,
spa managers, spa receptionists και όλα τα στελέχη του spa, για την αύξηση της
επισκεψιμότητας των πελατών στο spa.

Εκπαίδευση στις διαδικασίες δημιουργίας δεμένων ομάδων στο χώρο εργασίας
του spa (Team Building) για όλα τα στελέχη του spa, για την αύξηση της ομοψυχίας
της ομάδας, της καλύτερης λειτουργικότητας και της δημιουργίας μιας δυνατής και
ενιαίας ομάδας στο spa.
Προτείνεται ιδανικά για πολυάριθμες ομάδες spa αποτελούμενα από spa managers spa therapists - assistant spa managers - γυμναστές - receptionists - head therapists για
τη βελτίωση του ρόλου του καθενός και του συνόλου.
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Πλεονεκτήματα εκπαίδευσης
Η επαγγελματική εκπαίδευση της Release and Relax Motion προσφέρει τα εξής
πλεονεκτήματα:
1. Ανανέωση και αναβάθμιση των θεραπειών του σπα menu
2. Αύξηση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
3. Εφαρμόζεται εύκολα και ικανοποιεί πολλαπλές περιπτώσεις και προφίλ πελατών
4. Προσαρμόζεται σε κάθε πελάτη του Spa καλύπτοντας όλες τις ανάγκες του

5. υμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών,
ανεξάρτητα από τον θεραπευτή που θα αναλάβει τον πελάτη, όταν εκείνος επισκεφτεί
ξανά τον χώρο του spa
6. Βοηθά στη δημιουργία δεμένων ομάδων στο spa
7. Δημιουργεί το αίσθημα του επαγγελματισμού σε όλα τα στελέχη των ομάδων spa
8. Εξασφαλίζει την καλύτερη
ενημέρωση και προώθηση
προϊόντων και υπηρεσιών
προς τους πελάτες του spa
9. Πετυχαίνει την αύξηση των
πωλήσεων υπηρεσιών και
προϊόντων του spa
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Εκπαίδευση Στελεχών Spa σε Θεωρητικό Επίπεδο
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Εκπαίδευση Στελεχών Spa σε Θεωρητικό Επίπεδο
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Εκπαίδευση Στελεχών Spa σε Πρακτικό Επίπεδο
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Στην Εκπαίδευση μας εμπιστεύονται:
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρωτόκολλο
Deep Tissue Massage
για Spa

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι

1. Ο στόχος και τα πλεονεκτήματα
του Deep Tissue Massage

•Να γνωρίζουν τις βασικές λαβές
ενός Deep Tissue Massage

2. Οι μεταβολές στο σώμα με το
Deep Tissue Massage

•Να κατανοήσουν την ποσότητα
πίεσης που πρέπει να δίνουν σε
κάθε σημείο του σώματος

3. Οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις για
ένα Deep Tissue Massage
4. Οι λαβες του Deep Tissue Massage
5. Εκτέλεση σε 2 θέσεις μάλαξης
(ύπτια – πρηνή)
6. Αξιολόγηση πελάτη spa και
δημιουργία εξατομικευμένων
θεραπειών Deep Tissue

•Να μπορούν να εκτελούν άρτια
ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο σε
2 θέσεις (ύπτια – πρηνή)
•Να είναι ικανοί να διατηρούν το
χρονικό όριο της θεραπείας σε
55min
•Να πετυχαίνουν τα χαλαρωτικά και
θεραπευτικά αποτελέσματα
ανεξάρτητα από τον πελάτη που θα
έχουν
•Να ξέρουν πώς να προωθούν τη
θεραπεία μέσα σε ένα spa

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
1. PowerPoint θεωρητική ανάλυση
θεραπείας
2. Πρακτική εφαρμογή ανά ζεύγη

Απευθύνεται σε
1. Spa Supervisors
2. Spa Therapists

3. Spa Receptionists
3. Case studies (περιπτώσεις πελατών spa)
και εξατομίκευση θεραπείας
4. Massage Therapists
4. Διατήρηση χρονικών ορίων θεραπείας

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(4 ημέρες εκπαίδευσης)
32 ώρες, 09.00 - 16.00
350 ευρώ / εκπαιδευόμενο

5. Beauty Therapists

5. Προώθηση της θεραπείας προς
υποψηφίους πελάτες spa (ανά ομάδες)
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρωτόκολλο
Sports Massage
για Spa

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα
1. Σα 3 είδη του Sports Massage
(προαγωνιστικό, μεταγωνιστικό,
προληπτικό - θεραπευτικό)
2. Βασικές λαβές του Sports Massage
3. Φειρισμοί Μάλαξης από 3 θέσεις
(Ύπτια, Πλάγια, Πρηνή)
4. Διατάσεις μυών
5. Ενδείξεις και αντενδείξεις της
Θεραπείας
6. Αξιολόγηση πελάτη spa και
δημιουργία εξατομικευμένων
θεραπειών Sports Massage

Σκοπός της Εκπαίδευσης
Στόχοι
•Να γνωρίζουν τις βασικές λαβές
ενός Sports Massage
•Να κατανοήσουν τη διαφορά
ανάμεσα στις 3 κατηγορίες sports
massage
•Να μπορούν να εκτελούν άρτια
ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο σε
3 θέσεις (ύπτια – πρηνή)
•Να είναι ικανοί να διατηρούν τa
χρονικά όρια των 3 θεραπειών
•Να πετυχαίνουν τα χαλαρωτικά και
θεραπευτικά αποτελέσματα
ανεξάρτητα από τον πελάτη που θα
έχουν
•Να ξέρουν πώς να προωθούν τη
θεραπεία μέσα σε ένα spa

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
1. PowerPoint θεωρητική ανάλυση
θεραπείας
2. Πρακτική εφαρμογή ανά ζεύγη
3. Case studies (περιπτώσεις
πελατών spa) και εξατομίκευση
θεραπείας
4. Διατήρηση χρονικών ορίων
θεραπείας

Απευθύνεται σε
1. Spa Supervisors
2. Spa Therapists
3. Spa Receptionists

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(4 ημέρες εκπαίδευσης)
32 ώρες, 09.00 – 16.00
350 ευρώ / εκπαιδευόμενο

4. Massage Therapists
5. Beauty Therapists

5. Προώθηση της θεραπείας προς
υποψηφίους πελάτες spa (ανά
ομάδες)
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρωτόκολλο
Release and Relax
Motion Massage
για Spa

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα
1. Φαλαρωτική και λειτουργική
μάλαξη
2. Έλξη και στροφή των
αρθρώσεων

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι
•Να γνωρίζουν τις βασικές λαβές
του Release and Relax Motion Massage

•Να κατανοήσουν τη διαφορά
ανάμεσα στη χαλαρωτική και τη
3. Φειρισμοί σε κάτω άκρα – πλάτη –
λειτουργική μάλαξη
αυχένας – άνω άκρα
•Να μπορούν να εκτελούν άρτια
4. Πρωτόκολλο 28 χειρισμών από
ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο
μια θέση πελάτη (πρηνή)
από μια θέση πελάτη (πρηνή)
5. Αύξηση ελαστικότητας και
•Να είναι ικανοί να διατηρούν το
εύρους κίνησης σε όλο το σώμα
χρονικό όριο της θεραπείας 60 min
μέσω της μάλαξης
•Να πετυχαίνουν τα χαλαρωτικά και
6.Αξιολόγηση πελάτη spa και
θεραπευτικά αποτελέσματα
δημιουργία εξατομικευμένων
ανεξάρτητα από τον πελάτη που θα
θεραπειών
έχουν
•Να ξέρουν πώς να προωθούν τη
θεραπεία μέσα σε ένα spa

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
1. Powerpoint θεωρητική ανάλυση
θεραπείας
2. Πρακτική εφαρμογή ανά ζεύγη
3. Case studies (περιπτώσεις
πελατών spa) και εξατομίκευση
θεραπείας
4. Διατήρηση χρονικών ορίων
θεραπείας

Απευθύνεται σε
1. Spa Supervisors
2. Spa Therapists

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(4 ημέρες εκπαίδευσης)
32 ώρες, 09.00 – 16.00
350 ευρώ / εκπαιδευόμενο

3. Spa Receptionists
4. Massage Therapists
5. Beauty Therapists

5. Προώθηση της θεραπείας προς
υποψηφίους πελάτες spa (ανά
ομάδες)
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι


Πρωτόκολλο

1. Ο στόχος και τα πλεονεκτήματα
του Thai Massage

Να γνωρίζουν τις βασικές
λαβές ενός Thai Massage

Thai Massage

2. Ανατολίτικη φιλοσοφία του Thai
Massage



Να κατανοήσουν την
ποσότητα πίεσης που πρέπει
να δίνουν



Να μπορούν να εκτελούν
άρτια ένα ολοκληρωμένο
πρωτόκολλο



Να είναι ικανοί να διατηρούν
το χρονικό όριο της
θεραπείας



Να πετυχαίνουν τα
χαλαρωτικά και θεραπευτικά
αποτελέσματα ανεξάρτητα
από τον πελάτη



Να ξέρουν πώς να
προωθούν τη θεραπεία μέσα

για Spa

3. Οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις για
ένα Thai Massage
4. Οι λαβές του Thai Massage
5. Ολοκληρωμένο πρωτόκολλο
συνεδρίας Thai Massage 1 και ½ h

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
1. Powerpoint θεωρητική ανάλυση
θεραπείας
2. Πρακτική εφαρμογή ανά ζεύγη
3. Case studies (περιπτώσεις
πελατών spa) και εξατομίκευση
θεραπείας
4. Διατήρηση χρονικών ορίων
θεραπείας

Απευθύνεται σε
1. Spa Supervisors
2. Spa Therapists
3. Spa Receptionists

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(4 ημέρες εκπαίδευσης)
32 ώρες, 09.00 – 16.00
350 ευρώ / εκπαιδευόμενο

4. Massage Therapists
5. Beauty Therapists

5. Προώθηση της θεραπείας προς
υποψηφίους πελάτες spa
(ανά ομάδες)
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρωτόκολλο
Λεμφικό Μασάζ
για Spa

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
1. Powerpoint θεωρητική ανάλυση
θεραπείας
2. Πρακτική εφαρμογή ανά ζεύγη
3. Case studies (περιπτώσεις
πελατών spa) και εξατομίκευση
θεραπείας
4. Διατήρηση χρονικών ορίων
θεραπείας

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι

1. Οι 4 Βασικές λαβές του Λεμφικού
Μασάζ



Να γνωρίζουν τις βασικές
λαβές του λεμφικού μασάζ

2. Πρωτόκολλο ολοκληρωμένης
συνεδρίας Λεμφικού μασάζ για
πρόσωπο και σώμα



Να κατανοήσουν τη διαφορά
ανάμεσα στις 4 βασικές
λαβές λεμφικού μασάζ



4. Ενδείξεις και αντενδείξεις της
Θεραπείας

Να μπορούν να εκτελούν
άρτια ένα ολοκληρωμένο
πρωτόκολλο λεμφικού
μασάζ για πρόσωπο και
σώμα



5. Αξιολόγηση πελάτη spa και
δημιουργία εξατομικευμένων
θεραπειών λεμφικού μασάζ

Να είναι ικανοί να διατηρούν
τa χρονικά όρια του
πρωτοκόλου



Να πετυχαίνουν τα
χαλαρωτικά και αισθητικά
αποτελέσματα ανεξάρτητα
από τον πελάτη



Να ξέρουν πώς να
προωθούν τη θεραπεία μέσα
σε ένα spa

3. Θεραπείες λεμφικού για
αδυνάτισμα – κυτταρίτιδα – σύσφιξη
– αντιγήρανση – ακμή

Απευθύνεται σε
1. Spa Supervisors
2. Spa Therapists
3. Spa Receptionists

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(4 ημέρες εκπαίδευσης)
32 ώρες, 09.00 – 16.00
350 ευρώ / εκπαιδευόμενο

4. Massage Therapists
5. Beauty Therapists

5. Προώθηση της θεραπείας προς
υποψηφίους πελάτες spa (ανά
ομάδες)
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρωτόκολλο
Pregnant Massage
για Spa

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα
1. Kύηση: μια μεταβατική περίοδος
αλλαγών
2. ωματικές Αλλαγές στο σώμα της
εγκύου
3. Προσέγγιση της Εγκύου από τον
θεραπευτή – Απόκτηση χέσης
Εμπιστοσύνης (φροντίδα) – case
sudies

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι


Να γνωρίζουν όλες τις
αλλαγές ανά τρίμηνο σε
σωματικά – ψυχολογικά –
ορμονικά θέματα



Να κατανοήσουν την
ιδιαιτερότητα που βιώνει μια
πελάτισα έγκυος



Να μπορούν να αξιολογούν
και να κερδίζουν την
εμπιστοσύνη της πελάτισας
spa (ιστορικό πελάτη)



Να είναι ικανοί να
δημιουργούν ιδανική
συνεδρία μάλαξης

4. Εφαρμογή μάλαξης σε μια έγκυο
5. Αρωματοθεραπεία και
εγκυμοσύνη

6. Πρωτόκολλο μάλαξης σε όλες τις

θέσεις θεραπείας



Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

Απευθύνεται σε

1. Powerpoint θεωρητική ανάλυση
της εγκύου και των αλλαγών στη
ζωή της

1. Spa Supervisors

2. Πρακτική εφαρμογή μάλαξης
(ανά ομάδες)

3. Spa Receptionists

3. Λήψη Ιστορικού εγκύου (ανά
ομάδες)

2. Spa Therapists

Να πετυχαίνουν χαλαρωτικά
και θεραπευτικά
αποτελέσματα
Να ξέρουν πώς να
προωθούν το pregnant

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(3 ημέρες εκπαίδευσης)
24 ώρες, 09.00 – 16.00
250 ευρώ / εκπαιδευόμενο

4. Massage Therapists
5. Beauty Therapists

4. Case studies και εξατομίκευση
θεραπείας
5. Προώθηση της θεραπείας προς
υποψήφιες πελάτισες spa (ανά
ομάδες)
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρωτόκολλο
Gua Sha Προσώπου
για Spa

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
1. Powerpoint θεωρητική ανάλυση
της θεραπείας – χειρισμοί – λαβές
2. Πρακτική εφαρμογή μάλαξης
(ανά ομάδες)

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα
1. Υιλοσοφία του Gua Sha
Προσώπου για την αντιγήρανση
2. Ενδείξεις – Αντενδείξεις μάλαξης
3. Φειρισμοί του Gua Sha στο
πρόσωπο και ντεκολτέ
4. υνταγές με αιθέρια έλαια για
ενυδάτωση –αντιγήρανση

Απευθύνεται σε
1. Spa Supervisors
2. Spa Therapists

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι


Να γνωρίζουν τους
χειρισμούς του gua sha
προσώπου



Να κατανοήσουν τον τρόπο
που θα το εφαρμόζουν στον
πελάτη spa



Να μπορούν να αξιολογούν
τις ιδιαίτερες ανάγκες στο
πρόσωπο του πελάτη spa



Να είναι ικανοί να
δημιουργούν ιδανική
συνεδρία αντιγηραντικής
μάλαξης για πρόσωπο και
ντεκολτέ1



Να πετυχαίνουν τα
αντιγηραντικά αποτελέσματα



Να ξέρουν πώς να
προωθούν το gua sha
προσώπου μέσα σε ένα spa

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(1 ημέρα εκπαίδευσης)
8 ώρες, 09.00 – 16.00
100 ευρώ / εκπαιδευόμενο

3. Spa Receptionists

3. Δημιουργία συνταγών με αιθέρια 4. Massage Therapists
έλαια για ενυδάτωση –αντιγήρανση
5. Beauty Therapists
(ανά ομάδες)
4. Case studies και εξατομίκευση
θεραπείας
5. Προώθηση της θεραπείας προς
υποψήφιους πελάτες spa (ανά
ομάδες)
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρωτόκολλο
Rejuvance Φυσικό Lift
Προσώπου
για Spa

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή στο Rejuvance Ορισμός
2. Αποτελέσματα του Rejuvance
3. Ιστορικό του θεραπευόμενου/
πελάτη
4. Εκπαίδευση στις τεχνικές – λαβές
υνεδρίας Rejuvance για spa
5. Μεσημβρινοί και βελονιστικά
σημεία
6. Αξιολόγηση πελάτη spa και
δημιουργία εξατομικευμένων
θεραπειών

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

Απευθύνεται σε

1. Powerpoint θεωρητική ανάλυση
θεραπείας και των βασικών δομών
του δέρματος

1. Spa Supervisors

2. Λήψη Ιστορικού πελάτη spa (ανά
ομάδες)

3. Spa Receptionists

3. Πρακτική εφαρμογή 6
πρωτοκόλλων rejuvance βήμα
βήμα

2. Spa Therapists

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι


Να γνωρίζουν τις βασικές
δομές του δέρματος και τις
μυϊκές ομάδες



Να κατανοήσουν τους
τρόπους εφαρμογής της
μάλαξης



Να μπορούν να αξιολογούν
κατάλληλα των κάθε πελάτη



Να είναι ικανοί να εκτελούν με
σωστή σειρά το πρωτόκολλο
θεραπείας rejuvance για spa



Να πετυχαίνουν τα
αντιγηραντικά αποτελέσματα
στον εκάστοτε πελάτη spa



Να ξέρουν πώς να
προωθούν την αντιγηραντική
θεραπεία rejuvance μέσα σε
ένα spa

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(6 ημέρες εκπαίδευσης)
48 εκπαιδευτικές ώρες,
09.00 – 16.00
650 ευρώ / εκπαιδευόμενο

4. Massage Therapists
5. Beauty Therapists

4. Case studies και εξατομίκευση
θεραπείας
5. Προώθηση της θεραπείας προς
υποψηφίους πελάτες spa (ανά
ομάδες) (ανά ομάδες)
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρωτόκολλο
Swedish Massage
(Relax)
για Spa

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι

1. Θεωρία του ουηδικού Μασάζ –
Φαλαρωτικής Μάλαξης



Να γνωρίζουν τις βασικές
λαβές του Swedish massage

2. Βασικές λαβές Swedish Massage



3. Πρωτόκολλο της Μάλαξης για
Spa για 2 θέσεις πελάτη (ύπτια πρηνή θέση) και για κεφάλι πρόσωπο

Να κατανοήσουν τους
τρόπους εφαρμογής για όλο
το σώμα



Να μπορούν να αξιολογούν
(ιστορικό πελάτη) – λήψη
βασικών αναγκών



Να είναι ικανοί να εκτελούν το
πρωτόκολλο για σώμα –
πρόσωπο – κεφάλι από 2
θέσεις (ύπτια – πρηνή θέση)



Να είναι ικανοί να μπορούν
να διαχειριστούν έναν πελάτη
(draping – pampering)



Να πετυχαίνουν τα
χαλαρωτικά αποτελέσματα



Να ξέρουν πώς να την
προωθούν στο spa

4. Προετοιμασία πελάτη πριν το
μασάζ (ψυχολογική – σωματική)
5. Προετοιμασία Θεραπευτή
6. Εργονομία μάλαξης και
παράγοντες επιτυχημένης μάλαξης
7. διαχείριση πελάτη πριν - κατά τη
διάρκεια και μετά τη μάλαξη
8. Αξιολόγηση πελάτη

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
1. Powerpoint θεωρητική ανάλυση
θεραπείας και των βασικών λαβών
2. Λήψη Ιστορικού πελάτη spa
3. Πρακτική εφαρμογή του
πρωτοκόλλου
4. Case studies και εξατομίκευση
θεραπείας

Απευθύνεται σε
1. Spa Supervisors
2. Spa Therapists
3. Spa Receptionists

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(6 ημέρες εκπαίδευσης)
48 εκπαιδευτικές ώρες,
09.00 – 16.00
550 ευρώ / εκπαιδευόμενο

4. Massage Therapists
5. Beauty Therapists

5. Διαχείριση πελάτη, draping –
pampering (role playing)
5. Προώθηση της θεραπείας προς
υποψηφίους πελάτες spa
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρωτόκολλα
Αρωματοθεραπείας
για Spa

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα
1. Θεραπευτική επίδραση της
Αρωματοθεραπείας
2. Σρόπος δράσης και χρήσης των
αιθέριων ελαίων – Θεραπευτικές
ιδιότητες
3. Αναμίξεις αιθέριων ελαίων και
συνταγές
4. Διαχωρισμός αιθέριων ελαίων και
λαδιών βάσης
5. Προφυλάξεις – αντενδείξεις
6. Ιστορικό πελάτη
7. Marketing της
Αρωματοθεραπείας
8. Αξιολόγηση πελάτη spa και
δημιουργία εξατομικευμένων
θεραπειών

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
1. Powerpoint θεωρητική ανάλυση
θεραπειών
2. Πρακτική εφαρμογή δημιουργίας
συνεργειών αρωματοθεραπείας

Απευθύνεται σε
1. Spa Supervisors
2. Spa Therapists
3. Spa Receptionists

3. Λήψη Ιστορικού πελάτη spa

4. Massage Therapists

4. Case studies και εξατομίκευση
θεραπείας

5. Beauty Therapists

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι


Να γνωρίζουν τις βασικά
αιθέρια έλαια – ιδιότητες –
αποτελέσματα



Να κατανοήσουν τη διαφορά
αιθέριων ελαίων - λαδιών
βάσης και των τρόπων
εφαρμογής τους



Να μπορούν να αξιολογούν
τον πελάτη spa (ιστορικό
πελάτη)



Να είναι ικανοί να
δημιουργούν συνεδρία
αρωματοθεραπείας



Να πετυχαίνουν τα
χαλαρωτικά και θεραπευτικά
αποτελέσματα



Να ξέρουν πώς να
προωθούν την
αρωματοθεραπεία μέσα σε
ένα spa

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(3 ημέρες εκπαίδευσης)
24 εκπαιδευτικές ώρες,
09.00 – 16.00
350 ευρώ / εκπαιδευόμενο

5. Προώθηση της θεραπείας προς
υποψηφίους πελάτες spa (ανά
ομάδες)
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρωτόκολλο
4 Hands Massage
για Spa

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι

1.Φαλαρωτική μάλαξη για ύπτια –
πρηνή θέση πελάτη



Να γνωρίζουν τις βασικές
λαβές του 4 Hands Massage

2. Πρωτόκολλο χειρισμών σε κάτω
άκρα – πλάτη – αυχένας – άνω
άκρα για τον κάθε θεραπευτή



Να κατανοήσουν το ρόλο
του καθενός



Να μπορούν να εκτελούν ένα
ολοκληρωμένο πρωτόκολλο
ο καθένας στο ρόλο του



Να είναι ικανοί να διατηρούν
το χρονικό όριο της
θεραπείας



Να πετυχαίνουν τα
χαλαρωτικά και θεραπευτικά
αποτελέσματα ανεξάρτητα
από τον πελάτη που θα
έχουν και να διατηρούν το
ρυθμό και την ταχύτητα σε
συνδυασμό μεταξύ τους



Να ξέρουν πώς να
προωθούν τη θεραπεία μέσα

3. Φρονική διάρκεια μάλαξης
εκάστοτε περιοχής
4. υνδυασμός κινήσεων 2
θεραπευτών – πίεση μάλαξης –
ρυθμός – συντονισμός κινήσεων
5. Αξιολόγηση πελάτη και
εξατομίκευση θεραπείας

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
1. Powerpoint θεωρητική ανάλυση
θεραπείας
2. Πρακτική εφαρμογή ανά ζεύγη
3. Case studies και εξατομίκευση
θεραπείας
4. Διατήρηση χρονικών ορίων
θεραπείας και συγχρονισμός
θεραπευτών

Απευθύνεται σε
1. Spa Supervisors
2. Spa Therapists
3. Spa Receptionists

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(2 ημέρες εκπαίδευσης)
16 εκπαιδευτικές ώρες,
09.00 – 16.00
250 ευρώ / εκπαιδευόμενο

4. Massage Therapists
5. Beauty Therapists

5. Προώθηση της θεραπείας προς
υποψηφίους πελάτες spa (ανά
ομάδες)
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρωτόκολλο
Reflexology Treatment
30min
για Spa

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα
1. Θεωρητική ύλη και ανάλυση



2. Βασικές αρχές (basic)
χαλαρωτικής και όχι διαγνωστικής
Ρεφλεξολογίας

χαλαρωτικής ρεφλεξολογίας

4. Πρωτόκολλο χειρισμών για
θεραπεία 30min για πέλμα και
ποδοκνημική



6. Σρόποι επικοινωνιάς και
προώθησης προς τους πελάτες
του spa της συγκεκριμένης
θεραπείας

Απευθύνεται σε

1. Power point

1. Spa Supervisors

2. Πρακτικές εφαρμογή της
θεραπείας (ανά 2άδες)

2. Spa Therapists

3. Εγχειρίδιο πρωτοκόλλου
αλληλουχίας θεραπείας
4. Ασκήσεις ανά ομάδες



Να γνωρίζουν βασικές αρχές

Να μπορούν να εκτελούν

ολοκληρωμένο πρωτόκολλο 30 min
3. Τλικά θεραπείας και θεραπευτικές θεραπείας χαλαρωτικής
ιδιότητες
ρεφλεξολογίας

5. Ενδείξεις – αντενδείξεις θεραπείας

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι

Να είναι ικανοί να επεξηγούν και

να επικοινωνούν τη θεραπεία



Να πετυχαίνουν την αύξηση

των πωλήσεων των υπηρεσιών του
spa

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(1 ημέρα εκπαίδευσης)
7 εκπαιδευτικές ώρες, 09.00 – 15.00
200 ευρώ / εκπαιδευόμενο

3. Spa Receptionists
4. Massage Therapists
5. Beauty Therapists

5. πωλήσεις - προώθηση της
θεραπείας σε ένα spa menu (ανά
ομάδες)
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρωτόκολλα Signature
Θεραπειών Spa

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα
1. Marketing της θεραπείας



2. Βήματα εκτέλεσης της θεραπείας

θεραπείας

3. Τλικά - προϊόντα θεραπείας και
ιδιότητες



4. Πρωτόκολλα χειρισμών για την
άρτια εκτέλεση της θεραπείας



5. Ενδείξεις – αντενδείξεις θεραπείας
6. Σρόποι επικοινωνιάς και
προώθησης προς τους πελάτες
του spa της συγκεκριμένης
θεραπείας
7. ύνδεση της θεραπείας με τις
υπόλοιπες θεραπείες του spa

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

Απευθύνεται σε

1. Power point

1. Spa Supervisors

2. Πρακτικές εφαρμογή της
θεραπείας (ανά 2άδες)

2. Spa Therapists

3. Εγχειρίδιο πρωτοκόλλου
αλληλουχίας θεραπείας
4. Ασκήσεις ανά ομάδες

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι
Να γνωρίζουν το είδος της

Να μπορούν να εκτελούν

ολοκληρωμένα πρωτόκολλα
Να είναι ικανοί να επεξηγούν και

να επικοινωνούν τη θεραπεία αυτή



Να συνδέουν τη θεραπείας

αυτή με τις υπόλοιπες θεραπείες του
spa



Να πετυχαίνουν την αύξηση

των πωλήσεων των υπηρεσιών του
spa

Ημερες / Ώρες - Κόστος
Κατόπιν υμφωνίας

3. Spa Receptionists
4. Massage Therapists
5. Beauty Therapists

5. Πωλήσεις - Προώθηση της
θεραπείας σε ένα spa menu (ανά
ομάδες)
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Spa Offers
Δημιουργία πλάνων
περιοδικών ή έκτακτων
προσφορών
(πακέτα υπηρεσιών ή
προϊόντων ή υπηρεσιών
και προϊόντων)
προς τους υποψήφιους
πελάτες spa

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα
1. Η προσφορά σαν έννοια –
ανάλυση της
2. Προσφορά και πως δρα στην
ψυχολογία του πελάτη spa
3. Διαχωρισμός προσφοράς και
δώρου
4. Προσφορά και αύξηση των
πωλήσεων μας (τοχευμένη
προσφορά)
5. Διαχωρισμός προσφορών που
αφορούν τις υπηρεσίες από
προσφορές που αφορούν αγαθά
6. ύνδεση της προσφοράς με
στόχο επιλογής – (οικονομικός,
αύξηση πελατολογίου – επικοινωνία
νέου προϊόντος – προϊόντα σε
stock)
7. Περίοδος που δημιουργούμε τις
προσφορές και περίοδος που τις
επικοινωνούμε

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι
• Να γνωρίζουν ποια είναι τα είδη
των πακέτων προσφορών σε ένα
spa
• Να κατανοήσουν τη διαφορά των
πακέτων μεταξύ τους και τη
διαφορά των στόχων που έχει το
καθένα
• Να μπορούν να δημιουργούν τις
ιδανικές προσφορές βάση των
αναγκών του spa
• Να είναι ικανοί να πετύχουν τους
στόχους του spa βάση των
προσφορών
• Να πετυχαίνουν το βασικό στόχο
την αύξηση του τζίρου του spa με
παράλληλη ικανοποίηση των
πελατών του spa

8. ύνδεση προσφορά και χώρου
χρόνου στο Spa
9. Είδη πακέτων προσφορών
υπηρεσιών και προϊόντων

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

Απευθύνεται σε

1.Power point (θεωρητική ανάλυση) 1. Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων Spa
2. Δημιουργία πακέτων
προσφορών με βάση στόχου
3. Δημιουργία προσφορών
(υπηρεσιών & προϊόντων)
4. Δημιουργία προσφορών που
συνδέονται με άλλες υπηρεσίες του
Ξενοδοχείου

2. Hotel Managers
3. Spa Managers

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(1 ημέρα εκπαίδευσης)
8 ώρες, 09.00 – 16.00
150 ευρώ / εκπαιδευόμενο

4. Spa Supervisors
5. Spa Therapists
6. Spa Receptionists

5. Δημιουργία προσφορών πάνω
σε συγκεκριμένο Spa menu
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Spa Sales
(Τεχνικές πωλήσεων
προϊόντων και
υπηρεσιών spa)

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα
1. Ιδιαιτερότητες της εξυπηρέτησης
πελατών και πώς συνδέεται άμεσα
με τις πωλήσεις στο spa

1. Να εξασφαλίζουν το μέγιστο της
υπηρεσίας ώστε να οδηγούνται πιο
κοντά σε περιβάλλον πώλησης

2. Πώληση – Είδη Πωλήσεων

2. Να γνωρίζουν τις διαδικασίες
σωστής προώθησης

3. Μέρη πωλήσεων στο Spa
(ιδανικά σημεία πώλησης)
4. Κανόνες πώλησης στο Spa
5. Αναφορικά ο ορισμός της
πώλησης και ποια είναι τα στάδια
6. Βήματα πώλησης πριν και κατά
τη διάρκεια πώλησης
7. τάδιο κλεισίματος της πώλησης
στο spa
8. Ποια είναι τα εργαλεία πώλησης
στο spa
9. Επικοινωνία στην πώληση

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
1. Powerpoint

Απευθύνεται σε
1. Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων Spa

2. Εφαρμογή των κανόνων ώστε να 2. Hotel Managers
οδηγούμαστε σε ιδανικό
3. Spa Managers
περιβάλλον πώλησης
3. Ποια είναι τα είδη, τα μέρη κανόνες των πωλήσεων –
4. Video παρουσίασης πωλήσεων
5. Διαδικασίες πώλησης προϊόντων
και υπηρεσιών (role playing)

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι

3. Να κατανοήσουν τις διαφορές
ανάμεσα στο Marketing και την
πώληση
4. Να αντιληφθούν το ρόλο τους
ως σύμβουλοι ομορφιάς και ευεξίας
5. Να μπορούν να κτίζουν μια
επιτυχημένη επικοινωνία των
υπηρεσιών και των προϊόντων τους
6. Να μπορούν να κλείσουν μια
επιτυχημένη πώληση
7. Να πετύχουν την αύξηση των
πωλήσεων προϊόντων και
υπηρεσιών του spa

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(2 ημέρες εκπαίδευσης)
16 ώρες, 09.00 – 16.00
250 ευρώ / εκπαιδευόμενο

4. Spa Supervisors
5. Spa Therapists
6. Spa Receptionists
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Spa Quality
Control
(Διαδικασίες Ελέγχου
Ποιότητας στο Spa)

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι

1. Έννοια και αναγκαιότητα “Quality 1. Να μπορούν να κατανοήσουν
την έννοια αλλά και την
Control”
αναγκαιότητα ύπαρξης της
2. Σομείς του Spa που αναφέρεται
διαδικασίας της διατήρησης της
το quality control
ποιότητας στο spa
3. Quality Control & Εγκαταστάσεις
2. Να μπορούν να διαχωρίσουν
ποιους τους τομείς του Spa αφορά
4. Quality control & Τπηρεσίες
5. Quality control & Εξυπηρέτηση
πελατών
6. Quality control & Εκπαίδευση
προσωπικού

3. Να μπορούν να οργανώσουν τις
ανά τομέα διαδικασίες μέσα στο
spa

7. Quality control & Πρωτόκολλα

4. Να μπορούν να εκπαιδεύουν το
υπόλοιπο προσωπικό να διατηρεί
την ποιότητα σταθερή

8. Σρόπου οργάνωσης του quality
control

5. Να είναι ικανοί να ελέγξουν την
διαδικασία

9. υνεργασίες με σχετικούς φορείς

6. Να μπορούν να αξιολογήσουν
τα στατιστικά στοιχεία και να
αξιοποιήσουν

10. Διασφάλιση “quality control”
11. τατιστικά στοιχεία quality control

7. Να είναι ικανοί να προλαμβάνουν
την πιθανότητα δυσαρέσκειας των
πελατών spa
8. Να μπορούν να εξασφαλίζουν
σταθερά την προσφερόμενη
ποιότητα υπηρεσιών προς τους

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

Απευθύνεται σε

1. Power point

1. Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων Spa

Πρακτικές ασκήσεις (ανά ομάδες)

2. Hotel Managers

2. Πρωτόκολλα ελέγχου
εξυπηρέτησης πελατών

3. Spa Managers

3. Πρωτόκολλα ελέγχου
εγκαταστάσεων χώρων spa

5. Assistant Spa Managers

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(1 ημέρα εκπαίδευσης)
8 ώρες, 09.00 – 16.00
150 ευρώ / εκπαιδευόμενο

4. Spa Supervisors

4. Πρωτόκολλα ελέγχου
εκπαίδευσης προσωπικού
5. Ασκήσεις διαχείρισης ελέγχου
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Spa Event
Management

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα
1. Ορισμός Event
2. Event & παγκόσμια οικονομία
Beauty & Spa
3. ύγχρονες τάσεις events
4. Event & πρωτοτυπία
5. Event & ψυχολογία
6. Σύποι events



Έκτακτα & περιοδικά

7. Event marketing

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
1. Power point - Πρακτικές
ασκήσεις (ανά ομάδες)
• Δημιουργία event με βάση
κάποιο στόχο που θα δίνεται
• Δημιουργία event σε συνδυασμό
με υπόλοιπα τμήματα spa
• Δημιουργία event πάνω σε
συγκεκριμένο Spa menu



Ονοματολογία



Σρόποι & χρόνος
επικοινωνίας



Προωθητικές ενέργειες



υνεργαζόμενα τμήματα

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι
1. Να μπορούν να κατανοήσουν
την έννοια του event και πότε αυτό
είναι απαραίτητο
2. Να γνωρίζουν τις σύγχρονες
τάσεις της αγοράς στο spa
3. Να μπορούν να κατανοήσουν
την δημιουργική πρωτοτυπία ενός
event
4. Να μπορούν να διαχωρίσουν
αλλά και να επιλέξουν τους τύπους
των events
5. Να γνωρίζουν τις διαδικασίες
σωστής προώθησης των event
6. Να μπορούν να οργανώσουν
σωστά τις διαδικασίες marketing
7. Να πετύχουν στη σωστή
διαχείριση του προσωπικού

8. Event & διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού

8. Να μπορούν να διαχειριστούν
οικονομικά ένα event

9. Οικονομική διαχείριση event

9. Να πετυχαίνουν το βασικό στόχο
την αύξηση του τζίρου του spa με
παράλληλη ικανοποίηση των
πελατών του spa

Απευθύνεται σε
1. Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων Spa
2. Hotel Managers
3. Spa Managers

Ημερες / Ώρες - Κόστος
(1 ημέρα εκπαίδευσης)
8 ώρες, 09.00 – 16.00
150 ευρώ / εκπαιδευόμενο

4. Spa Supervisors
5. Spa Therapists
6. Spa Receptionists
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Spa Menu Creative

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα
1. Spa Menu τι είναι; - Ορισμός

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι


Να γνωρίζουν τα είδη των
υπηρεσιών ενός spa menu



Να κατανοήσουν τις
διαφορές ανάμεσα στις
υπηρεσίες ενός spa



Να μπορούν να
δημιουργούν signature
θεραπείες



Να αντιληφθούν τα
προσδοκώμενα
αποτελέσματα που θέλουν
στη λειτουργικότητα του spa



Να μπορούν να μελετούν τις
εγκαταστάσεις του spa και τις
δυνατότητες του



Να μπορούν να μελετούν τα
είδη πελατών που έχουν ώστε
να δημιουργούν ιδανικές
υπηρεσίες στο spa τους



Να πετυχαίνουν τα
προσδοκώμενα κέρδη για το

2. ύγχρονες τάσεις spa menu
3. Σύποι και παραδείγματα spa
menu
4. Spa Menu Marketing και επιλογή
υπηρεσιών
5. Ονοματολογία και κείμενα
υπηρεσιών
6. Δημιουργία πρωτοκόλλων
υπηρεσιών
7. Signature Θεραπείες –
χρησιμότητα – παραδείγματα
8. Επιλογή προϊόντων – συστατικών
9. Εκπαίδευση ανθρώπινου
δυναμικού στο spa menu
10. Οικονομική μελέτη spa menu –
τιμολόγηση

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

Απευθύνεται σε

Powerpoint

1.

Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων Spa

1. Multimedia παραδειγμάτων spa
menu (αξιολόγηση)

2.

Hotel Managers

3.

Spa Managers

4.

Assistant Spa Managers

5.

Spa Supervisors

6.

Spa Receptionists

Case Studies:



Πώς μελετάμε το ξενοδοχείο
για τη δημιουργία ενός spa
menu



Δημιουργία Spa Menu



Δημιουργία Signature Treatment

Ημερες / Κόστος
(2 ημέρες εκπαίδευσης) 16 ώρες,
09.00 - 16.00
250 ευρώ / εκπαιδευόμενο
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Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα

Spa Management
&
Διαχείριση
Ανθρώπινου
Δυναμικού

Θεματολογία Εκπαίδευσης
Ο Επαγγελματίας Manager
Σο προφίλ του αποτελεσματικού μάνατζερ - Ο
ρόλος του manager: Οι προσδοκίες εργοδοσίας
και εργαζόμενων από αυτόν - Πώς κτίζω και
οριοθετώ τις επαγγελματικές σχέσεις με τους
συνεργάτες μου - Σρόποι προσωπικής εξέλιξης και
ανέλιξης
Καθήκοντα
Πλάνο δράσης - Λήψη αποφάσεων - Ανάθεση
έργου και εργασίας - Διαχείριση κρίσης - Επιλογή
Εκπαίδευση & Αξιολόγηση Προσωπικού
Στοχοθεσία
Επιλογή, διαμόρφωση - Καθορισμός &
Τποστήριξη τόχων - Σήρηση προδιαγραφών Time management
Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού
τάσεις, και χειρισμοί των συνεργατών Ενθάρρυνση, παρακίνηση, επιβράβευση
Meetings:
Σρόποι, μέθοδοι και μοντέλα διοίκησης και ηγεσίας
- Βασικές αρχές mentoring, coaching. ε ποιες
περιπτώσεις και γιατί εφαρμόζονται - Επίτευξη
ομαδικότητας: Πώς και γιατί κτίζεται το ομαδικό
πνεύμα / θετικά και αρνητικά
Επικοινωνία
Βασικές αρχές επικοινωνία - Παρουσίαση ιδεών,
πειθώ, - Διερεύνηση, διαπραγμάτευση,Κατανόηση,
ενεργητική ακρόαση

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

Απευθύνεται σε

1. Power point

1. Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων Spa

2. Role playing

2. Hotel Managers

3. Πρακτικές Ασκήσεις Παραδείγματα - Προσομοίωση

3. Spa Managers

4. Φρήση Multimedia

Στόχοι Εκπαίδευσης
1.Να εξοικειωθούν στις βασικές αρχές
που καθορίζουν το προφίλ του
επαγγελματία spa manager
2.Να είναι σε θέση να χειρίζονται
αποτελεσματικά τα βασικά καθήκοντα
ενός spa manager με αποτέλεσμα
την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος
και την απόδοση των στελεχών spa
3.Να εξοικειωθούν με τα ευεργετικά
αποτελέσματα της σωστής
διαχείρισης στόχων και να είναι σε
θέση να στηρίξουν το προσωπικό
τους στην επίτευξη τόσο των
ποιοτικών όσο και των ποσοτικών
στόχων
4.Να μπορέσουν να διαχειριστούν το
προσωπικού τους έτσι ώστε ο
καθένας από αυτούς να αποδίδει το
καλύτερο που μπορεί, ενώ
ταυτόχρονα να μπορούν να
δημιουργούν ομαδικό πνεύμα και
επαγγελματική συνείδηση
5.Να είναι σε θέση να επιλέγουν τον
κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας
προκειμένου να διαχειρίζονται
αποτελεσματικά και με
επαγγελματισμό τις πολλές και
διαφορετικές κατηγορίες κοινού
(διοίκηση – προσωπικό – πελάτες)

Ημερες / Κόστος
(3 ημέρες εκπαίδευσης)
24 ώρες, 09.00 - 17.00
300 ευρώ / εκπαιδευόμενο

4. Spa Supervisors
5. Spa Therapists
6. Assistant Spa Managers
7. Spa Receptionists
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Hotel & Spa
Team Building

Θεματολογία Εκπαίδευσης –
Περιεχόμενα
1. Η σημασία της λειτουργίας της
ομάδας στο spa
2. Η σημασία της ομαδικότητας στην
επίτευξη των στόχων για τους
εργαζόμενους και το spa
3. Γνωριμία με τις αρμοδιότητες μελών
της ομάδας – εξατομικευμένα και ως
μέλη ενός βασικού σκοπού 4. Περιγραφή αρμοδιοτήτων του κάθε
μέλους της ομάδας και της σημασίας
τους στον τελικό σκοπό της ομάδας αναγνώριση των δυνατοτήτων των
μελών
5. Βελτίωση – φροντίδα των σχέσεων
των μελών - διαχείριση συγκρούσεων
6. Βασικές αρχές επικοινωνίας - τρόποι
αξιοποίησης της μονάδας
7. Αύξηση της λειτουργικότητας της
ομάδας του spa
8. Ενίσχυση των δυνατοτήτων του ενός
μέσω των υπολοίπων της ομάδας

Σκοπός της Εκπαίδευσης –
Στόχοι



Να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και
την ιστορία της επιχείρησης που
ανήκουν



Να γνωρίζουν το ρόλο του
καθενός μέσα στο spa



Να κατανοήσουν τη διαφορά
μεταξύ τους και στο σύνολο τους



Να μπορούν να δημιουργούν
ιδανικές ομάδες συνεργασίας



Να είναι ικανοί να πετύχουν τους
στόχους της ομάδας και του spa



Να διαδίδουν – επικοινωνούν το
σύνολο της επιχείρησης spa και όχι
μέρος του



Να αυξήσουν τις δυνατότητες
πωλήσεων του spa με τρόπους πιο
εύκολους και λειτουργικούς

9. Σελικά, γιατί μέρος ενός συνόλου στο
spa και όχι μονάδα; – Οφέλη

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
1. Power point παρουσίασης
ιδανικών ομάδων
1. Αναγνώριση της επιχείρησης
spa και των δυνατοτήτων του
2. Role playing αληθινής
λειτουργίας του spa
3. Παιχνίδια συμπλήρωσης των
ρόλων του κάθε μέλους της
ομάδας από τα υπόλοιπα μέλη
4. Ασκήσεις ενδυνάμωσης της
ομοψυχίας ομάδας και του
συνολικού σκοπού
5. Ασκήσεις αναγνώρισης του
πόστου του καθενός και ποια
είναι η θέση του στο σύνολο

Απευθύνεται σε
1. Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων Spa
2. Hotel Managers
3. Spa Managers

Ημερες / Κόστος
(3 ημέρες εκπαίδευσης)
24 ώρες, 09.00 - 16.00
Κατόπιν υμφωνίας

4. Spa Supervisors
5. Spa Therapists
6. Assistant Spa Managers
7. Spa Receptionists
8. Hotel receptionists
9. Guest relations
10. Grooms
11. Γυμναστές / personal trainers

6. Φρήση multimedia
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Συμβουλευτική - Coaching
Στελεχών Spa

Θεματολογίες Εκπαίδευσης
1.

υμβουλευτική Εκπαίδευσης για θέματα
Οικονομικών του spa

2.

υμβουλευτική Εκπαίδευσης για θέματα
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του
spa

3.

υμβουλευτική Εκπαίδευση για θέματα Marketing του spa

4.

υμβουλευτική Εκπαίδευση για θέματα
υνεντεύξεων και Εύρεσης Προσωπικού
spa

5.

υμβουλευτική Εκπαίδευση για θέματα
Προσωπικής Επαγγελματικής Ανάπτυξης

6.

υμβουλευτική Εκπαίδευση για θέματα
Εκπαίδευσης Προσωπικού spa

(Ατομική Εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες -

Απευθύνεται σε

Διαμορφώνουμε το κατάλληλο 1. Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων Spa
εκπαιδευτικό υλικό και τις
2. Hotel Managers
αντίστοιχες διαδικασίες που θα
3. Spa Managers
πετύχουν τον προσωπικό
σκοπό του κάθε στελέχους:
4. Spa Supervisors

Φρησιμοποιούμε
5. Assistant Spa Managers
βιωματική εκπαίδευση


Role playing



Multimedia



Case studies



Εργασίες

Ημερες / Κόστος
Ανάλογα το κάθε
πρόγραμμα και κατόπιν
συμφωνίας
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ημερομηνίες

Spa Sales (Πωλήσεις Προϊόντων & Υπηρεσιών Spa)

9 - 10 Δεκεμβρίου 2017
στο Hotel Spa Training Center
ή
στο spa σας κατόπιν συμφωνίας

Spa Offers (Προσφορές Spa)

13 Ιανουαρίου 2018
στο Hotel Spa Training Center
ή
στο spa σας κατόπιν συμφωνίας

Spa Event Management

14 Ιανουαρίου 2018
στο Hotel Spa Training Center
ή
στο spa σας κατόπιν συμφωνίας

Hotel & Spa Team Building

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Βασικές Αρχές Spa Management - Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού

19 - 20 - 21 Ιανουαρίου 2018
στο Hotel Spa Training Center
ή
στο spa σας κατόπιν συμφωνίας

Διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας στο Spa (Spa Quality Control)

2 Φεβρουαρίου 2018
στο Hotel Spa Training Center
ή
στο spa σας κατόπιν συμφωνίας

Spa Menu Creative

3 - 4 Φεβρουαρίου 2018
στο Hotel Spa Training Center
ή
στο spa σας κατόπιν συμφωνίας

Spa Managers Coaching (Ατομική Εκπαίδευση)

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Πρωτόκολλο Sports Massage

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Πρωτόκολλο Release and Relax Motion Massage

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Πρωτόκολλο 4 Hands Massage για Spa

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Πρωτόκολλο Deep Tissue Massage

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Πρωτόκολλο Λεμφικό Μασάζ

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Εκπαίδευση στις Πωλήσεις Υπηρεσιών Συγκεκριμένου Spa
Menu

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Πρωτόκολλο Thai Massage

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Πρωτόκολλα Αρωματοθεραπείας για Spa

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Πρωτόκολλο Gua Sha Προσώπου

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Πρωτόκολλο Rejuvance Φυσικό Lift Προσώπου

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Πρωτόκολλο Swedish Massage (Relax)

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Πρωτόκολλο Pregnant Massage

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Πρωτόκολλο Reflexology Treatment για Spa 30min

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Πρωτόκολλα Signature Θεραπειών

Στο Hotel Spa Training Center μας ή στο spa σας
κατόπιν συμφωνίας

Release and Relax Motion - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Spa
Λ. Αλεξάνδρας 9, Αθήνα, Σηλ: 210 64 322 41, www.spaconsulting.gr

Hotel Spa Training Center

Spa Consulting & Training Services
website: www.spaconsulting.gr, Τηλ: 210 64 322 41, Λ. Αλεξάνδρας 9, Αθήνα

