“A SPA az életem részévé vált, a hivatásom és a
hobbim is lett egyben, majd meghaladta azt, mert a
wellness életmód azóta is folyamatosan tudatosan
átszövi mindennapjaimat.”

THE IMPORTANCE OF INDIVIDUALITY

RICHVALSZKI SPA CONSULTING
C: HU - 1093 Budapest, Közraktár utca 12/A II. em. 5.
T.: +36 70 77 44 108
E.: info@richvalszki.com
W: richvalszki.com
W: spaakademia.hu

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, többéves
üzemeltetői
tapasztalatra és szakételemre bízva.

RICHVALSZKI ZSERALDINA

MIÉRT MI?

TULAJDONOS

Közel 30 év szakmai tapasztalat 5 csillag
besorolású szolgáltatói területen

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 kialakításra tervezett
időt és költségvetést.
Szárazföldön
és
tengeren
gyűjtött
tapasztalataim által az Ön vállalkozása
előnyt élvez.

Luxus Yacht / Hotel / Dayspa / Medispa /
Egészségközpont operatív vezetői, üzemeltetői
és üzletfejlesztési tapasztalat
NEMZETKÖZI TAPASZTALAT

SZOLGÁLTATÁSOK VILÁGSZERTE

VERSENYKÉPES ÁRAK

Rugalmasság: minden projekt szervezésénél
külön állítjuk össze a szakmai csapatot, így
nincs felesleges kiadás
SPA szakemberek továbbképzése az Ön
szolgáltatásaira
szabottan,
felemelve
a
szolgáltatás minőségét
Exkluzív / BIO / natúr kozmetikumok, termékek,
kiegészitők, eszközök széles választékban
Nemzetközi nagykereskedelmi kapcsolatok

SERVICE EXCELLENCE
TO EXCEED EXPECTATIONS

ÖSSZEFOGLALÓ
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.

EXKLUZÍV SPA TANÁCSADÁS

SZOLGÁLTATÁSOK
Spa fejlesztés és nyitás
Pre- és post-opening szolgáltatások
Tanácsadás és audit
Exkluzív spa továbbképzések
Szállodai képzési csomagok
Szolgáltatásfejlesztés
Kommunikációs tréningek
Értékesítést ösztönző tréningek
Spa event menedzsment
Mobil spa szolgáltatások
Spa menedzsment
Munkahelyi egészségfejlesztő
tréningek

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

ÜZEMELTETÉSI TANÁCSADÁS
Szálloda üzemeltetőknek ajánljuk. Szolgáltatásainkat az Önök
cége igénye szerint alakitjuk, mely segit a szállodákban
üzemeltetett SPA részlegek összefogásában, a kiadások
csökkentésében, a bevétel növekedésben, szolgáltatásaik
minőségi színvonalának emelésében, sztenderdizálásában.

FEJLESZTÉSI
TANÁCSADÁS
Meglévő létesítmények
optimalizálása
és
a
lehetséges fejlesztések
professzionális
szintű
kivitelezése, a nyereség
maximalizálása mellett,
a mai vendégelvárások
alapján.

SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ
ÉS MEGLÉVŐ LÉTESÍTMÉNYEKNÉL
SZOLGÁLTATÁS
KÍNÁLAT KIALAKÍTÁSA
KONCEPCIÓ & FEJLESZTÉS

KONCEPCIÓ & DIZÁJN

Elkészítjük azt a koncepciót, mely
vállalkozását sikeressé és egyedivé teszi.
Felkészítjük személyzetét a minőségi
vendégközpontú szolgáltatásokra.

Szakmai tapasztalatunkkal támogatjuk az Ön
építészét, hogy álmai SPA-ja megvalósuljon. A
speciális igények ﬁgyelembevételével a
szabályok betartásával együtt elkerüljük a
lehetséges tervezési hibákat. Így időt és pénzt
takarítunk meg Önnek!

SZTENDERDIZÁLÁS OPERATÍV KÉZIKÖNYV - AUDIT
A spa operatív üzemeltetését lépésről
lépésre kidolgozzuk. A szolgáltatások és
vendégkezelés
protokollját
az
Ön
létesítményének erősségeire szabjuk, a
folyamatokat egy operatív kézikönyvben
rögzítjük. A betanulás időszakát a vizsga,
időszakos ellenőrzés és próbavásárlás
követi.

PRE - OPENING / TERVEZÉS
Végigvezetjük
Önt
a
tervezés
teljes
folyamatán,
segitünk
kialakítani,
majd
megvalósítani a koncepciót és funkcionális
területeket
prémium
vendégelvárások
alapján. Felépitjük a szolgáltatáskínálatot,
megállapítjuk az eszköz- és termékigényt,
kiválasztjuk és betanitjuk személyzetét.

A SPA szolgáltatáskörének
kialakítása a megfelelő
kozmetikai
és
SPAtermékek, valamint az olaj
kiválasztásával kezdődik és
a
tökéletes
kínálat
felépítésével teljesedik ki. A
termékek és a különböző
kínálati
összetevők
megválasztásában
létfontosságú tényező a
szakmai
tapasztalat,
a
megfelelő
személyzet
kiválasztása, a protokollok
megfogalmazása
és
a
személyzet képzése.

SZEMÉLYRE SZABOTT SPA KÉPZÉSEK

SPA AKADÉMIA

AZ ÖN SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉRE
GARANTÁLT VENDÉGELÉGEDETTSÉG NÖVEKEDÉS

ÜZLETFEJLESZTÉST/SZOLGÁLTATÁS
MINŐSÉGET TÁMOGATÓ TRÉNINGEK

2008 óta folyamatosan hotel szemléletű
egyedi
spa
és
szolgáltatásfejlesztési
tréningeket tartunk prémium minősítésű
nemzetközi és hazai hotelek, spa-k és
luxus jachtok számára.
Több mint 30 éves 5 csillag besorolás szerinti
szállodai tapasztalat alapján orvosokkal és
neves szakemberek bevonásával alakítottuk

ki professzionális szakmai és kompetencia
fejlesztő tréningjeinket.
A már meglévő létesítmények fejlesztésére
felmerült igények alapján kialakítottuk
nyílt tréningjeinket, melyeket jelentősen
kedvezőbb áron kínáljuk. Így akár 1-1 főt is
képesek csatlakoztatni a budapesti SPA
AKADÉMIÁNKBAN.

A wellness módszertana
|
szolgáltatás
egyedisége
|
prémiumtermék magabiztos
értékesítése | vendégélmény fokozása | hatékony
kommunikációs tréning
|
WOW élmény
beépítése | ügyfélszolgálat és vendégkezelés |
vezetéselmélet
|
egészséges táplálkozás
|
stressz/kiégés kezelés | holisztikus gyógyászat

HOTEL SZEMÉLYZET TOVÁBBKÉPZÉSEK
területre specializált intenzív kommunikációt, értékesítést és szolgátatásminőséget
fejlesztő tréningek | vezetői továbbképzések | front ofﬁce kompetenciafejlesztő
tréningek
|
F&B a wellness hotelekben
|
spa recepciós továbbképzés

EXKLUZÍV SPA TRÉNINGEK

Spa service excellence
Spa recepció képzés
Hotel spa terapeuta képzés
Nemzetközi spaterapeuta képzés
Hammam spa terapeuta képzés
Ájurvéda spa terapeuta képzés
Fedélzeti spa terapeuta alapok
Yacht spa terapeuta PRO
Exkluzív kezelések
Spa@home

BEAUTY

VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT
TRÉNING
A spa és szolgáltatásfejlesztési tréningek
mellett újdonságként gyakorlatorientált
kiscsoportos
műhelymunkákat
szervezünk a szépségipar elkötelezett
mestereinek. Lehet kozmetikus, fodrász,
pedi- vagy manikűrös, bárki, aki szeretne
eligazodni a közösségi média felületein,
érdekli az online marketing vagy a saját
márkaépítés.

BEAUTY BRANDING
ÜZLETI WORKSHOP

A SIKER ALAPJAI
Gyakorlatorientált 6 órás műhelymunka

BEAUTY BUSINESS BOOST

ÜZLETFEJLESZTÉS
3 napos intenzív vállalkozásmenedzsment
tréning

MOBIL SPA

LUXUS MOBIL SPA
SZOLGÁLTATÁSOK
A tökéletes meglepetés,
amire mindenki emlékezni
fog.
Ajándékozzon
kényeztető
törődést, legyen más a
megszokottnál.
Day Spa otthon vagy a
munkában?
5
csillagos
luxus
spa
szolgáltatást
varázsolunk
teljeskörű
szervezéssel,
superior étel-, ital kínálattal,
glamúr fotózással az Ön
kívánságaira szabva úgy,
ahogy megálmodta.

Az esemény és a rendezvény
szervezésnél még nem megszokott
a “SPA” tematika, pedig nagyon
trendi módja az ünneplésnek.
A mobil spa szolgáltatások a
lehetőségek széles tárát kínálják, a
rendezvény sikere pedig garantált.
A rendezvény helyszínéül tökéletes
az Ön otthona, a munkahelye, de
szervezhető szabadtéren, villában,
kertben, medencetéren, fürdőben,
luxus szállodában, vagy akár egy
szálloda lakosztályában.

Céges rendezvények esetében is
nagyon egyedi módja lehet a
csapatépítésnek, vagy akár része
lehet a vállalat egészségmegőrző
programjának.
A
programot
teljes
körűen
megszervezzük, és részt veszünk az
esemény folyamatában. A luxus
ajándékokról is gondoskodunk.
A szolgáltatások közül
relaxációs,
frissítő,
kényeztető csomagokat.

ajánlunk
glamur,

ALL IN ONE PLACE!
VR spa élmény kialakítása
Masszázs- és élménymedencék
Jakuzzik és rekreációs medencék
Endless pool
Egyedi szaunaházak
Különleges kerti bútorok
Árnyékolók
Burkolatok
Teraszfűtők
Prémium minőségű műanyag poharak
Professzionális spa termékek
Masszázs- és kozmetikai ágyak
Berendezések
Exkluzív spa termékek
Hajápoló termékek
Láb és körömápoló termékek
Testkontúr, feszesítés, alakformálás

REFERENCIÁK

Botaniq Tura Castle Hotel – Spa Development – pre opening 2019
2018 / 2019

Grand Hotel Tokaj – Adult Spa Planning

!QMS Medicosmetics Hungary – Brand Business Development 2019

BalaLand Family Hotel &

Resort – BalaLand Familypark – Spa Development Consultant 2018 / 2019 Budapest Spa – BGYH Zrt –Spa Development Consultant 2018 / 2019 Szechenyi Bath – Deluxe Private Spa Concept Rudas Bath – Professional Bath
Photography 2019 Csillaghegyi Bath – Kids Area Development 2018 !QMS Anti-aging Conference Budapest –
Event Management 2018 / 2019 IWI OKJ Program – Fitness-Wellness Assistant OKJ Program Development
(Elaboration) 2018 MAVEX Hungary – Brand Training Manual 2018 Mandala Spiritual Bath – Pre Opening 2018
Mandala Day Spa – Operations Manual – Standardization 2018 !QMS Medicosmetic HU – Business Consulting
2018 Nádas Pihenőpark Hotel – Kid Spa Area Planning 2017 IWI – Spa Management Training Program Development 2016 Project “My Quantum Blue” Yacht – Pre Opening, Spa Supply 2014 Budapest XIX. Public Swimming
Pool – Development Plan 2015 Quintess Health Institute – Operations Management 2014 Yacht Topaz – SPA
Consultant, Staff Training, Spa Supply 2012 – 2017 Project “Yacht Topaz” – Pre-Opening Spa Consultant 2012
Project Butik Hotel – Garden Spa Planning 2012 Quintess Health Institute – Functional Medicine Operation
Management 2011 – 2014 Quintess MEDISPA – Pre Opening Spa Consultant 2010 / 2011 Mandala Airport SPA –
Business Planning – Only Plan req. 2010 Mandala Hotel Spa Operation at Hotel Boscolo – Cooperation Planning
req. 2010 Project Ó utca Boutique Hotel – Spa Business Planning 2008 Hotel Tisza Balneum – Hotel Service
Developement (6 month) 2009 Hotel Tisza Balneum – SPA Development 2008/2009 Royal Clinic – Pre Opening Event 2008 Mandala Day Spa – Management – Pre Opening 2003 / 2005-2010

SERVICE EXCELLENCE TO EXCEED EXPECTATIONS

