
T H E  I M P O R TA N C E  O F  I N D I V I D UA L I T Y



Célunk az új vagy meglévő létesítmények              
optimalizálása, lehetséges fejlesztések                  
professzionális kivitelezése, és a nyereség          
maximalizálása. 

A Hotel SPA és Wellness iparág specifikus               
fejlesztési területén szolgáltatásainkkal időt, 
költséget takarít meg, hogy elkerülje a gyakori 
hibákat, több éves üzemeltetői tapasztalatra és 
szakételemre bízva.



MIÉRT MI?
Közel 30 év szakmai tapasztalat 5 csillag besorolású 
szolgáltatói területen

Luxus Yacht / Hotel / Dayspa / Medispa / Egészség-
központ operatív vezetői, üzemeltetői és üzletfejlesz-
tési tapasztalat

Rugalmasság: minden projekt szervezésénél külön 
állítjuk össze a szakmai csapatot, így nincs felesleges 
kiadás

SPA szakemberek továbbképzése az ön szolgáltatá-
saira szabottan, felemelve a szolgáltatás minőségét

Exkluzív / BIO / natúr kozmetikumok, termékek, 
kiegészitők, eszközök széles választékban 

nemzetközi tapasztalat szolgáltatások világszerte versenyképes árak

Nemzetközi nagykereskedelmi kapcsolatok

Richvalszki Zseraldina  
Tulajdonos
Vállalkozásszervező közgazdász
Spa Szakértő

Vállalkozásának fejlesztésére általam közel 30 
év szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalat 
és szakismeret áll rendelkezésére, mellyel időt, 
pénzt és energiát takarít meg. 

Ezáltal már a tervezéstől elkerüli a lehetséges 
hibákat, maximálisan kihasználhatja az adott 
terület előnyeit és méretét, betartva a kialakítás-
ra tervezett időt és költségvetést. 

Szárazföldön és tengeren gyűjtött                         
tapasztalataim által az Ön vállalkozása előnyt 
élvez.



SERVICE EXCELLENCE TO EXCEED EXPECTATIONS

Szolgáltatásaink nagyon rugalmasak. Minden egyes projekt         
esetében a munka szakszerű hatékony elvégzése, és a költségek 
csökkentése érdekében állitjuk össze azt a szakemeberekből álló 
együttműködő csoportot, és szolgáltatás csomagot, mely          
kifejezetten a megrendelt projektre fókuszál. 



Szolgáltatásaink nagyon rugalmasak. Minden egyes projekt         
esetében a munka szakszerű hatékony elvégzése, és a költségek 
csökkentése érdekében állitjuk össze azt a szakemeberekből álló 
együttműködő csoportot, és szolgáltatás csomagot, mely          
kifejezetten a megrendelt projektre fókuszál. 

Fejlesztés
Meglévő létesítmények optimalizálása, lehetséges fejlesztések     
professzionális kivitelezése, és a nyereség maximalizálása,a mai 
igényeknek megfelelő, holisztikus körülmények megvalósítása.

Üzemeltetés
Szálloda üzemeltetőknek ajánljuk. Szolgáltatásainkat az önök cége 
igénye szerint alakitjuk, mely segit a szállodákban üzemeltetett SPA 
részlegek összefogásában, a kiadások csökkentéséban, a bevétel 
növekedésben, szolgáltatásaik minőségi szinvonalának emelésében, 
és a sztenderdizálásában.

Tervezés
Végig vezetjük önt a tervezés teljes folyamatán. Új vagy megújuló 
létesitmények nyitásánál, segitünk a koncepciót megvalósitani. 
Elkészitjük a koncepció / fejlesztési / üzleti tervet, felépitjük a      
szolgáltatáskinálatát, megtervezzük a menüt, melyre betanitjuk    
személyzetét, elkészitjük az üzemeltetési könyvet, és felállitjuk a 
szükséges raktárkészleteit.

Tanácsadás
Koncepciótól egészen a nyitásig, a dizájntól a fejlesztésekig, a 
megálmodástól a nyereségig nyújtunk segítséget a vállalkozás 
méretétől függetlenül.

SPA TANÁCSADÁS

Termék specifikáció
Szállítók ajánlása 
SPA Menü és üzemeltetési kézikönyv 
Termékek  
Készletállomány felállítása
Nemzetközileg tapasztalt személyzet felvétel 
Személyzet képzése 
Szolgáltatáskínálat kialakítása (etikett, 
viselkedés, terápiás technikák, eljárások)
A nyitás előtti kritikus szakasz menedzselése
Helyszíni segítségnyújtás

FELADATUNK



Szolgáltatás kínálat 
kialakítása
A SPA szolgáltatáskörének kialakítása 
a megfelelő kozmetikai és SPA 
termékek, olajok kiválasztásával 
kezdődik és a tökéletes kínálat 
felépítésével teljesedik ki. A 
termékek és a különböző kínálati 
elemek megválasztásában létfon-
tosságú tényező a szakmai tapaszta-
lat, a megfelelő személyzet kiválasz-
tása, a protokolok megfogalmazása 
és a személyzet képzése.

SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ ÉS MEGLÉVŐ LÉTESÍTMÉNYEKNÉL

Koncepció & Fejlesztés

Elkészítjük vagy közösen megfogal-
mazzuk azt a koncepciót, mely 
vállalkozását sikeressé teszi. 
Meghatározható még az elvárt teljesít-
mény, minőség illetve a rendelkezésre 
álló időbeli és anyagi erőforrások.

Koncepció & Dizájn
Szakmai tapasztalatunkkal segítünk 
kialakítani a SPA funkcionális területeit, 
miközben Ön építészével álmai SPA-ját 
tervezi, hogy a speciális igények szem 
előtt tartásával a lehetséges tervezési 
hibák elkerülhetőek legyenek.

Standardizálás
Egy SPA kézikönyv, mely segít a standar-
dok betartásában, akár saját irányelvek és 
eljárások kialakításában.

Monitoring & Ellenőrzés
Független tanácsadói szolgáltatásunk 
segít Önnek felügyelni és kézben tartani a 
SPA megfelelő működtetéséhez 
szükséges tevékenységeket, (Létre-
hozható kifejezetten az Ön cégére szabott 
működési kézikönyv az állandó szolgál-
tatásminőség betartatatásához)

Management

SPA, hotel és egyéb szolgáltatatást nyújtó 
cégek nyitásával és üzemeltetésével 
kapcsolatos tapasztalataink hozzájárulnak 
a kifogástalan szolgáltatás biztosításához. 
Cégünk minden egyes SPA képzést és 
eljárást úgy alakít ki, hogy a magas szak-
mai színvonalhoz tökéletesen illeszked-
jen.Spa Képzések

Professzionális képzéseket kínálunk SPA 
személyzet számára a kiszolgálás szín-
vonalának emelése és egységesítése 
érdekében, SPA etikett és protokoll 
tanácsadással, sokszínű masszázs tech-
nikák elsajátításával és tudásuk 
mélyítésével személyzete felülmúlja majd 
vendégei elvárásait.



……HOGY FELKÉSZÜLT 
SZAKEMBEREK DOLGOZZANAK 
ÖNNÉL!

Valami másra vágyik?

WOW faktor? Soft skill fejlesztés? 
Elméleti ismeretek mélyítése?           Ájur-
véda? Wellness ismeretek? Egészséges 
táplálkozás? Több, mint 30 különböző 
testkezelés gyakorlati képzése!

SZEMÉLYRE SZABOTT SPA KÉPZÉSEINK 

SPA továbbképzések Hotel / Resort / 
Fedélzeti SPA

Nemzetközi SPA Terapeuta továbbképzés

SPA Recepciós képzés

SPA Etikett és vendégkezelés

Luxus SPA kezelések                                                    

Ájurvéda SPA Terapeuta

Hamam SPA Terapeuta

SPA terapeuta képzések 
- Mega Jacht

Yacht SPA Terapeuta - PRO

Yacht SPA - Basic

Yacht SPA - Service Excellence

Elérhetőek a már kialakított kedvező áru csomaga-
jánlataink, azonban szeretjük teljességében 
megérteni partnereink igényeit és elképzeléseit, 
ezért személyre szabott képzési és tanácsadási 
programokat is kínálunk. Rugalmasak vagyunk, 
házhoz megyünk, szolgáltatásainkat világszerte 
versenyképes áron kínáljuk. 

Vállalkozására szabott szolgáltatásaink segítik Önt, hogy a már 
meglévő személyzetét 5 csillag besorolású szállodai               
szolgáltatás elvárásainak megfelelően tréningezzük. Új      
létesítmény kialakítása esetében megtaláljuk és kiképezzük az 
Ön és szolgáltatásai számára legmegfelelőbb munkaerőt.

SPA képzési program



Termékeink közt megtalálhatóak a legújabb trendek, melyeket a nemzetközi piacon lévő 5 
csillagos szállodák kínálnak. Lehetnek haj, test, arc, kéz, láb, köröm ápolási professzionális 
termékek, eszközök és sminkek.

Széles skáláját kínáljuk
Professzionális Spa termékek

Hajápoló termékek

Berendezések

Eszközök

Láb és körömápoló termékek

Exkluzív termékek

Laser System Hight Tech innovatív 
megoldások

Testkontúr, feszesítés, 
alakformálás

ALLINONE SPA / HOTEL SUPPLIER



REFERENCIÁK
International Wellness Institute - Development of SPA management training program  / 2016

Hungarian Budapest XIX Public Pool - Service Decelopment Study / 2015

Yacht My Quantum Blue - Pre Opening /2015

Yacht Topaz - Spa Consulting / 2012 - 2015

Project “Topaz” Yacht SPA  - Pre Opening / 2012

Quintess Health Institute - Operation / 2012 - 2014

Butik Hotel - Garden SPA Conception Plan / 2012

Quintess SPA  - Conception and Pre Opening / 2010 - 2011

Mandala Airport SPA & SKY Court Airport Budapest - Business Plan  / 2010

Boscolo New York Palace Budapest – Mandala Day SPA Cooperation - Cooperation and     

Business Plan / 2010

Hotel Tisza Balneum - Hotel Service Development / 2009 

Hotel Tisza Balneum SPA - Spa Development / 2008 - 2009

Boutique Hotel Ó utca  - Concept Plan Pre Opening! - 2009

Royal Esthetic Clinique - Event organization / 2008

Mandala Day SPA - Operation / 2005 - 2010

Mandala Day SPA - Pre Opening / 2003

SERVICE EXCELLENCE TO EXCEED EXPECTATIONS



Richvalszki Zseraldina

Manisha4Spa Development Tanácsadó Kft.
Tulajdonos

C: HU - 1093 Budapest, Közraktár  utca 12/  
T.:  +36 70 77 44 108

E.: zseraldina@richvalszki.com

W: richvalszki.com




