Po d r a b i a n e

S PA ?

Aktualnie w dobrym tonie jest bywać w SPA,
nie koniecznie rozumiejąc czym ono jest,
lub być powinno – przyznaje w rozmowie
z „Almanachem - Zdrowie, Uroda, Rekreacja”
ekspert rynku SPA&Wellness – Robert Nobel.
Jak zatem rozpoznać prawdziwe SPA i gdzie
go szukać?
Czy pomiędzy określeniami „SPA
w Polsce” i „europejskie oraz światowe standardy” możemy postawić znak
równości?
RN: Polski rynek Wellness&SPA jest jeszcze na początku swojej drogi rozwoju,
choć jest kilka chlubnych przykładów,
które mogą poszczycić się ofertą i jakością obsługi klienta na wysokim, europejskim poziomie. W naszym kraju niestety
wciąż świadomość zarówno klientów,
jak i inwestorów jest na małym poziomie (ale moje osobiste doświadczenia
dają nadzieję i pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość). Nie mamy tak
naprawdę nawet prawnych regulacji
i definicji pojęć „SPA” i „Wellness”. Na
świecie nie można nazwać obiektu
„SPA” lub „Wellness” jeśli nie spełnia on
pewnych kryteriów. W Polsce wystarczy
tabliczka nad drzwiami i obiekt przyjmuje
strategię marketingu obiektu Spa&Wellness. Często po wejściu do takiego gabinetu okazuje się, że jest to tylko gabinet
kosmetyczny lub sauna. Wiele osób nie
zna nawet filozofii jaka powinna przyświecać tym miejscom i świadczonym
w nich usługom.
Jakie są zatem podstawowe kryteria świadczące o wysokim poziomie
samego obiektu i świadczonych w nim
usług?
RN: Te kryteria są w naszym kraju
dopiero wypracowywane przez różne
organizacje oraz niezależnych rynkowych ekspertów. Na początek musimy
sobie odpowiedzieć na pytanie czym jest
Wellness i SPA. W przypadku SPA trudno
nawet jednoznacznie określić genezę
tego słowa. Jedni tłumaczą sobie je jako
„zdrowie poprzez wodę” i jest to prawda, gdyż SPA kojarzy nam się przede
wszystkim z mokrymi zabiegami (np. ką-

piele, hydromasaże, pobyty w łaźniach).
Inni przychylają się do stwierdzenia, że
nazwa wywodzi się od obiektów zdrowotno-wypoczynkowych znajdujących
się w belgijskiej miejscowości Spa. Jedna i druga geneza pochodzenia samego
słowa jest uznawana za poprawną.
Jeśli zaś chodzi o samo rozumienie
tego słowa to ja tłumaczę je jako szereg
zabiegów oraz czynników prowadzących do odpoczynku, relaksu oraz zabiegów aktywnych z udziałem wody.
Nawet w przypadku Day SPA, to co
może świadczyć o wysokim standardzie
usług jest np. wydzielona „strefa relaksu”,
gdzie klient przed, czy po zabiegu, może
usiąść, odpocząć, wyciszyć się i przebrać.
Samo wellness mówi nam zaś o sposobie
i trybie życia. Jest to kategoria znacznie
szersza, w skład której wchodzą zabiegi
relaksacyjne, masaże, joga... Wellness to
nie tylko skorzystanie z zabiegu w gabinecie, ale także aktywny tryb życia,
zdrowe odżywianie, ćwiczenia poza nim...

odpowiednich zapisów regulujących ten
rynek, chroniących i inwestorów, i klientów się doczekamy. Zatem świadomy
i ustandaryzowany rozwój tego rynku
mamy jeszcze przed sobą.

Czemu dotychczas nie zostało to
zdefiniowane w prawodawstwie? Brak
takich regulacji powoduje, że klienci
mogą być oszukiwani przez nieuczciwych przedsiębiorców, nie wiedząc
czego mogą od nich oczekiwać, a poza
tym krzywdzi to samych inwestorów,
tych którzy zachowują europejskie
standardy i ponoszą z tego tytułu
duże koszty.
RN: Tak jak mówiłem, wiele osób i organizacji wiele razy już nad tym problemem
się pochylało, ale jednak przekucie się
z takiej inicjatywy w konkretną ustawę,
cała droga legislacyjna jest na tyle skomplikowana i czasochłonna, że cały czas
nie udało się tej kwestii prawnie uregulować. Z tego co jednak wiem, prace wciąż
trwają, więc jest nadzieja, że za jakiś czas

Czy w tym odróżnieniu prawdziwego SPA od eleganckiego gabinetu
kosmetycznego, może nam pomóc
wysokość rachunku, który płacimy za
zabiegi? Krótko mówiąc, czy działa to
tak jak w przypadku szampana, gdzie
widomym jest, że jeśli nie zapłacimy
za niego minimum kilkaset złotych,
lub kilka tysięcy, to będziemy pili wino
musujące, a nie szampana?
RN: Nie. W ten sposób raczej nie uda
nam się odróżnić SPA od gabinetu
kosmetycznego. Rachunek za zabiegi
przeprowadzone w dobrze wyposażonym gabinecie kosmetycznym z ofertą
opartą na wysokiej klasy, markowych
kosmetykach może być wysoki, a wciąż
nie będzie on świadczył o tym, że byliśmy w SPA.

Być może w regulacji rynku pomoże
- na ironię - przeminięcie mody na
SPA? Dziś każdy chce bywać w SPA
i w odpowiedzi na to zapotrzebowanie, każdy SPA chce mieć. Kiedy
zainteresowanie tymi obiektami
i świadczonymi w nich usługami
ustabilizuje się, a świadomość klientów wzrośnie na rynku pozostaną
tylko wysokiej klasy obiekty.
RN: Jest w tym bardzo dużo racji.
Aktualnie w dobrym tonie jest bywać
w SPA, nie koniecznie rozumiejąc czym
ono jest, lub być powinno. Wiele osób,
które deklaruje, że odwiedza SPA tak jak
mówiłem nie bywa w nim, a jedynie
w gabinecie kosmetycznym, który tylko
nosi taką nazwę.

Przede wszystkim proponowałbym kierować się wydzielonymi w SPA, czy Day
SPA strefami: recepcji, relaksu, zabiegów
mokrych, głośnych (manicure, pedicure,
usługi fryzjerskie), masaży (ta strefa nie
powinna znajdować się blisko miejsca,
gdzie wykonywany jest np. manicure
i pedicure).
Gdzie w Polsce znajdziemy najwięcej tych wysokiej klasy obiektów
„Wellness&SPA”?
RN: Pod tym względem Polska jest
podzielona na północ i południe.
Najwięcej tego typu obiektów znajdziemy w turystycznych, nadmorskich
miejscowościach. Podobnie sytuacja
wygląda w górach, zwłaszcza w miejscowościach najchętniej odwiedzanych
przez turystów. W Polsce wschodniej,
zachodniej i centralnej tych obiektów
jest znacznie mniej, ale każdy kto z usług
profesjonalnego Wellness&SPA będzie
chciał skorzystać – znajdzie coś dla
siebie. W tego typu miejsca obfituje
także Pojezierze Warmińsko-Mazurskie.
Jest to jeden z najciekawszych regionów, gdyż tu przyjeżdżają praktycznie tylko świadomi klienci, którzy chcą
w pięknym, naturalnym otoczeniu
zrelaksować się zażywając wielu
zabiegów. Nikt na mazury nie przyjeżdża
do hotelu przy okazji korzystając ze SPA,
ale to ono jest podstawowym powodem przyjazdu klientów do tego typu
obiektów. Najbardziej ubogim w obiekty
typu SPA&Wellness, co nie znaczy, że ich
tam nie ma w ogóle, jest województwo
podlaskie.
Co z samą Warszawą?
RN: Stolica jest miastem dość specyficznym. Jest w niej dużo obiektów typu
Day SPA o bardzo różnym standardzie.
Typowe, hotelowe SPA znajdują się
zazwyczaj poza miastem, natomiast
w hotelach typowo warszawskich
mówiłbym bardziej o funkcjonowaniu
„Biznes SPA”. Klienci nie przyjeżdżają do
SPA w Warszawie, ale przy okazji przebywania w hotelu, korzystają z zabiegów.
Bez wątpienia mogę jednak stwierdzić,
że warszawska oferta SPA jest bogata, jest to rynek bardzo atrakcyjny, ale
specyficzny zarazem.
Jakie zabiegowe trendy podbijają
nasz rynek Wellness&SPA?
RN: Pod tym kontem rynek rozwija się
dwutorowo. W przypadku typowego
SPA&Wellness skupiamy się na terapii

manualnej, która ma dbać o naszą cerę
w oparciu o dobrodziejstwa kosmetyczne. Drugi nurt w tym trendzie to bioi eko-kosmetyki. Drugi trend to MedicalSPA. Jest to nowość na rynku, która
co prawda istnieje już od kilku lat, ale
dopiero teraz zdobywa coraz większą
popularność i moim zdaniem coraz
więcej osób będzie chciało z tego rodzaju
zabiegów korzystać. W tym trendzie także rozwijają się dwa nurty. Jeden dotyczy
twardej chirurgii kosmetycznej, a drugi
zabiegów mniej inwazyjnych lub nieinwazyjnych przy wykorzystaniu urządzeń
kosmetycznych oraz dermokosmetyków
i kosmoceutyków.

Skoro mówimy o trendach, proszę powiedzieć, czy z zabiegów wciąż
najchętniej korzystają kobiety, czy
także coraz częściej w SPA&Wellness
można spotkać mężczyzn?
RN: Wciąż zdecydowana większość
klientów Wellens&SPA to kobiety, ale
coraz większa grupa mężczyzn także jest świadoma tego, że należy dbać
o swoje ciało, dlatego chętnie korzystają
z różnego rodzaju zabiegów. Najchętniej
korzystają z zabiegów na dłonie, stopy
i na twarz. Zwłaszcza przed okresem
letnim, kiedy pokazujemy się na plaży,
czy basenie dobrze wyglądające stopy
i dłonie są wręcz pożądane. Na polskiej
mapie Wellness&SPA powstało w ostatnich latach kilka obiektów przeznaczonych tylko dla mężczyzn. Skoro są
one wstanie się utrzymać, to znaczy, że
mężczyźni chętnie korzystają z ich usług.

Rozmawiał.
Robert Stępowski

