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Nowa marka w ofercie Forspa

Trzecia edycja targów World Hotel, 
wyspecjalizowanej imprezy skierowanej 
wyłącznie do branży hotelarskiej, odbyła 
się w dniach 29 września - 1 października 
2010 w Warszawie. 
Oferta  wystawców podzielona była       
na sześć grup tematycznych i objęła: 
wyposażenie i wystrój wnętrz hotelo- 
wych; tekstylia i galanterię hotelową; 
housekeeping; rozwiązania informatycz- 
ne, systemy rezerwacji i zabezpieczeń; 
infrastrukturę rekreacyjną oraz spa&wel- 
lness.  W ramach WorldHotel odwiedza- 

Poniżej: Widok na obiekt od strony plaży

Produkty oferowane są w bogatej gamie 
kolorystycznej, aby każdy klient mógł 
znaleźć coś dla siebie. Wszystkie skła- 
dniki roślinne wykorzystywane do pro- 
dukcji kosmetyków pochodzą z organi- 
cznych upraw. Ich skład został dobrany   
z myślą o skórze wrażliwej, są testowane 
kliniczne, nie na zwierzętach.
Filozofią i kluczową strategią marki 
Terrabio jest nie tylko skład kosmetyków 
oraz ich wysoka jakość, ale również efekt 
długotrwałego makijażu. Główne skła- 
dniki wykorzystywane w kosmetykach 
do makijażu to organiczny olej ze słod- 
kich migdałów, organiczne masło shea, 
organiczna skrobia kukurydzy. 
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Na hotelowej mapie Kołobrzegu pojawił 
się nowy,  interesujący punkt. W drugi 
weekend lipca swoje podwoje otworzył  
Marine Hotel. 
Marine Hotel to 5-gwiazdkowy hotel 
położony na kołobrzeskim wybrzeżu,    
20 metrów od morza. Architektura 
budynku przypomina szklany okręt 
zwrócony frontem ku morzu. Za prze- 
zroczystą fasadą znajduje się 230 apar- 
tamentów utrzymanych we współczes- 
nej architekturze. Marine jak na nowocz-
esny hotel przystało posiada także 
rozbudowaną infrastrukturę Spa z pro- 
gramem oferującym wypoczynek za- 
równo dla osób lubiących aktywnie 
spędzać czas jak i tych, którzy wolą 
bezczynność. W tzw. części Spa można 
skorzystać z bogatych atrakcji baseno- 
wych. Basen sportowy wyposażony jest 
w podwodny system do słuchania mu- 
zyki, rekreacyjny zaś, w masaże ścienne, 
ławeczki i leżanki z masażem.

Po treningu pływackim można odpo- 
cząć na plaży z egzotycznego drewna. 
Do dyspozycji gości oddano także 
kompleks saun, łaźnię turecką 
(hammam) oraz grotę śnieżną. Nieza-
pomnianych wrażeń dostarcza także 
tzw. hot tub z powietrznym gejzerem, 
czyli zewnętrzna wanna z hydromasa- 
żem, czynna przez cały rok. Oferta zabie-
gowa Spa  Marine to między innymi za- 
biegi relaksacyjne (masaże tajskie i ajur- 
wedyjskie)   oraz pełna gama najpopu-
larniejszych zabiegów  kosmetycznych 
(terapie regenerujące, przeciwstarze-
niowe i upiększające). Zabiegi kosmety- 
czne  przeprowadzane są z wykorzysta- 
niem kosmetyków Dermalogica oraz Ella 
Bache. Spa przygotowało też specjalną 
ofertę dla dwojga. Ta zmysłowa oferta,  
to propozycja dla Par, które chcą spędzić 
czas na intymnym relaksie, bez towa- 
rzystwa innych gości i obsługi.  
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Firma ForSpa wprowadziła do swojej 
oferty kolejną markę kosmetyczną. Tym 
razem są to kolorowe kosmetyki Terrabio. 
Są to produkty w 100 % naturalne, nie za- 
wierają parabenów i sztucznych środ- 
ków koloryzujących. Posiadają też certy-
fikat Ecocert.

jący mogli wziąć też udział w szkoleni-
ach, konferencjach i spotkaniach bran- 
żowych. Wybrane tematy tegorocznych 
konferencji to: „Finansowe i podatkowe 
aspekty inwestycji oraz działalności hote- 
lowej” (org. Hotelarz),  „Seminarium Izby 
Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego”, 
„Hotel inny niż wszystkie. Konieczność 
rynkowa czy fanaberia?” (org. Projekt 
Hotel), „Efektywny marketing interneto- 
wy dla obiektów noclegowych” (org. 
Umbrella Marketing Group). Trzeciego 
dnia targów odbyła się też konferencja 

poświęcona Spa, jako istotnemu ele- 
mentowi inwestycji hotelowej  „Standar- 
dy księgi procedur i jakości w SPA” (org. 
Manager Spa).
Podczas Targów WorldHotel, na stois- 
kach eksperckich można było skorzystać 
z indywidualnych konsultacji doradców 
specjalizujących się m.in. w analizach re- 
gionalnych rynków hotelowych, planach 
marketingowych, biznesplanach itp.
W ubiegłorocznej edycji targów World 
Hotel udział wzięło 110 wystawców. 
Imprezę odwiedziło ponad 3000 osób.

Otwarcie Marine w Kołobrzegu 

World Hotel po raz trzeci

wiadomosci




