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Αυτές οι ενημερώσεις και αλλαγές στις συνήθεις Πολιτικές Spa και διαδικασίες στόχο έχουν τη μείωση 

των κινδύνων για την υγεία, ενώ το COVID-19 είναι ακόμη παρόν. Τα συμπτώματα του COVID-19, η 

αναμονή για τα αποτελέσματα ενός τεστ για τον COVID-19 και ένα θετικό αποτέλεσμα στον COVID-19 

αντενδείκνυται για μασάζ ή χρήση spa. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ασφάλεια και η Υγιεινή μέσα στην επιχείρηση του Spa είναι απαραίτητα για την υγεία, με αποτέλεσμα την πρόληψη 

της μόλυνσης και τη βελτίωση της όλης ευημερίας του προσωπικού και των επισκεπτών. 

Οι οδηγίες που αναπτύχθηκαν σε αυτό το έγγραφο, δημιουργήθηκαν για να παρέχουν ολοκληρωμένες συμβουλές 

σχετικά με τις λειτουργίες του Spa κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Με αυτές τις προκλήσεις κατά νου, 

έχουμε δημιουργήσει ολοκληρωμένες προτάσεις σχετικά με την κοινωνική αποστασιοποίηση σε κάθε περιοχή του 

Spa, ώστε να υποστηρίξουμε την επιχείρηση κατά τη διάρκεια αυτών των πρωτοφανών χρόνων. 

Αυτές οι οδηγίες δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες διαδικασίες υγιεινής, νόμους, απαιτήσεις 

αδειοδότησης ή κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση ή από τον ΕΟΔΥ. Αντιθέτως, 

έρχονται να τους συμπληρώσουν. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΑ & MARKETING 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει προτάσεις για το πώς να διατηρήσετε την αφοσίωση και την επικοινωνία 

με τους καλεσμένους σας κατά το κλείσιμο του Spa ή πώς να ξεκινήσετε την επικοινωνία μόλις ανοίξει 

ξανά το Spa. 

Επικοινωνία: 

• Καθώς τα Hotels & Spas ανοίγουν ξανά σε όλο τον κόσμο σε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, βεβαιωθείτε ότι ο 

ιστότοπος του Spa ενημερώνεται με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης 

ημερομηνίας επαναλειτουργίας, μειωμένων ωρών λειτουργίας ή περιορισμένων διαθέσιμων εγκαταστάσεων. 

• Ενημερώστε τον αυτόματο τηλεφωνητή του Spa, ώστε να αντικατοπτρίζει την κατάσταση του Spa και την 

αναμενόμενη ημερομηνία επανέναρξης. 

• Ανοίξτε τις επικοινωνίες με υπαλλήλους, επισκέπτες και συνεργάτες προμηθευτές για να ενημερώνεστε σχετικά 

με το σχέδιο και τις ενέργειες του εκ νέου ανοίγματος. 

• Διατηρήστε την αφοσίωση των επισκεπτών κατά τη διάρκεια του κλεισίματος με θετικές και ενθαρρυντικές 

επικοινωνίες μέσω καναλιών κοινωνικών μέσων. 

• Δημιουργήστε μια δήλωση εκ νέου ανοίγματος με ένα σαφές και θετικό μήνυμα που δείχνει ευαισθησία σε ό, τι 

έχει υπομείνει ο κόσμος και το όραμα για το Spa & το Hotel να προχωρήσει. 

• Επιλέξτε προσεκτικά τι είναι πιο σχετικό για να το επικοινωνείσετε όταν κάνετε αλλαγές στη λειτουργία μετά 

την άρση του κλεισίματος, ποια στοιχεία από αυτά είναι σχετικά για κοινή χρήση με βάση την περιοχή, ώστε να 

αποφύγετε την ύπαρξη ανασφάλειας & φόβου στην Εμπειρία Spa. 

• Ανακοινώστε τα οφέλη πάλι πίσω στην ένωση υγείας και ευεξίας μετά από το κλείσιμο στο σπίτι (lockdown) 
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• Ελέγξτε το μήνυμα για να επαναβεβαιώσετε τους επισκέπτες ότι η υγεία και η ασφάλεια είναι πάντα στην πρώτη 

γραμμή του Κλάδου Spa. Μοιραστείτε με τον κόσμο σας, συνήθεις πρακτικές που ακολουθεί η επιχείρηση spa ή 

τυχόν νέες και ενημερωμένες οδηγίες υγιεινής που έχουν εισαχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

• Μοιραστείτε την επικοινωνία από τη βιομηχανία Spa, όπως ιστολόγια από ειδικούς του κλάδου, φόρουμ, 

έρευνες, θετικά νέα που ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να επιστρέψουν στον Κλάδο. Επισημάνετε τις ειδήσεις 

από τα spas που ανοίγουν σε διάφορες περιοχές του κόσμου. 
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Μάρκετινγκ: 

• Γνωρίστε την αγορά σας και δουλέψτε τα δυνατά σημεία που προσελκύουν την επιχείρησή σας. Ποια είναι τα 

USP σας; Κατά την προετοιμασία του προγράμματος του νέου ανοίγματος, προσθέστε σημεία με αξία σε αυτά 

για τους πελάτες σας 

• Προωθήστε θεραπείες που ενισχύουν τη συνολική ευεξία των επισκεπτών, όπως πακέτα χρήσης υπηρεσιών & 

εγκαταστάσεων, αποτοξίνωσης, χαλάρωσης, κ.ά. 

• Επιδιώξτε την ψηφιακή υποστήριξη στα κοινωνικά μέσα για την προώθηση των παραπάνω υπηρεσιών. 

• Λόγω της μειωμένης ζήτησης μετά το νέο άνοιγμα, προωθήστε υπηρεσίες που αποφέρουν υψηλότερα κέρδη. 

Αποφύγετε την έκπτωση εάν αυτό είναι κάτι που δεν έχετε κάνει ποτέ. Βεβαιωθείτε ότι αποδίδετε έντονα μόλις 

ανοίξετε. 

• Με βάση την περιοχή και τη σοβαρότητα της επιδημίας, εξετάστε το ενδεχόμενο να κλείσετε τους υγρούς 

χώρους και να προσφέρετε μόνο υπηρεσίες Spa με έκπτωση. 

• Εισαγάγετε δυναμική Τιμολόγηση για Αργίες, ώρες υψηλής ζήτησης ή ημέρες της εβδομάδας. 
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• Βάλτε τα ραντεβού να ξεκινούν ακριβώς της ώρας, και κάθε δεκαπέντε λεπτά στη συνέχεια ώστε να αυξήσετε 

την κοινωνική αποστασιοποίηση στις αφίξεις, αναχωρήσεις και μέσα στο κέντρο Spa. 

• Συνεργαστείτε με ειδικούς υγείας και ευεξίας στην περιοχή, ώστε να ενθαρρύνετε τους επισκέπτες να 

επιστρέψουν στην επιχείρηση. Συνεργαστείτε με αυτούς που επηρεάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 

αυξήσετε την ευαισθητοποίηση (awareness) στο Spa. 

• Επικοινωνήστε και προωθήστε το Spa στους πιο συχνούς και πιστούς επισκέπτες και μέλη, καλώντας τους 

απευθείας να συνεχίσουν (την προηγούμενη κατάσταση) με την υγεία και την ευημερία τους. 

• Βρείτε εναλλακτικές εισροές εσόδων για το Spa, δημιουργώντας Spa στο σπίτι  

• Δημιουργήστε εικονικές συμβουλές για την περιποίηση της επιδερμίδας για εκείνους τους επισκέπτες που 

διστάζουν να επισκεφθούν το Spa για να αγοράσουν προϊόντα. 

• Ενθαρρύνετε μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και προωθήστε τις υπηρεσίες Spa στο δωμάτιο. 

• Επισκεφτείτε ξανά το υπάρχον πρόγραμμα μάρκετινγκ, τι εξακολουθεί να είναι βιώσιμο να χρησιμοποιηθεί και τι 

πρέπει να προσαρμοστεί για να ταιριάζει στο τρέχον κλίμα. 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να συμπεριλάβετε ένα καθαριστικό χεριών για κάθε επισκέπτη που επισκέπτεται το 

Spa, οπότε αυτό μπορεί να μεταφερθεί μαζί τους καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας και να χρησιμοποιηθεί όπως 

είναι απαραίτητο. Αυτό και μαζί με τα πρόσθετα πρωτόκολλα απολύμανσης, θα βοηθήσει στην εξασφάλιση 

διαβεβαίωσης των αρχικών στόχων ασφάλειας & υγιεινής των πελατών,  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ 

Ο σκοπός αυτού του πακέτου υποστήριξης είναι με την χρήση κάποιων βελτιωμένων διαδικασιών 

σχετικά με τον COVID-19, να παράσχει χρήσιμη καθοδήγηση, όσον αφορά προτεινόμενες τεχνικές για 

τις Κρατήσεις του Spa και για ενέργειες πριν την άφιξη του πελάτη. 

 

Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήρια γραμμή και μπορούν να 

προσαρμοστούν για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας στο Spa. Συνιστάται να εφαρμόσετε 

αυξημένες Διαδικασίες Λειτουργίας Spa, κατά τη διάρκεια των 3 πρώτων μηνών του εκ νέου 

ανοίγματος. Πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά από το Management του Spa και να προσαρμόζονται / 

επεκτείνονται ανάλογα με τις ανάγκες. 

 

Οι προτάσεις που καλύπτονται για Κρατήσεις του Spa και πριν από την Άφιξη του πελάτη είναι: 

• Διαδικασία Κράτησης, Οδηγίες Προγραμματισμού, Διαδικασία Προγραμματισμού, Σενάρια Προγραμματισμού 

• Κάρτα Κράτησης 

• Διαχείριση αντενδείξεων, ειδικά για το COVID-19 

• Πληροφορίες πριν από την Άφιξη. Ψηφιακό Έντυπο Εκτίμησης, Πρότυπο Πολιτικών του Spa για τον Covid-19 

• Επιβεβαίωση ραντεβού. Τηλέφωνο, email, μήνυμα κειμένου, κάρτα δωματίου 

• Ομαδικές Κρατήσεις 

• SOP/ΤΔΛ (Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας) Υγιεινής του Τμήματος Κρατήσεων του Spa  
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Διαδικασία Κρατήσεων 

Ο προγραμματισμός ραντεβού είναι ένα από τα πιο κρίσιμα καθήκοντα για την υπεύθυνη Υποδοχής 

του Spa, αλλά και για τον υπεύθυνο Κρατήσεων. Είναι μια δουλειά ζογκλέρ που απαιτεί γνώση, κοινή 

λογική και ευελιξία. Ο προγραμματισμός επηρεάζει κάθε πτυχή της λειτουργίας του Spa και είναι πολύ 

ζωτικής σημασίας να εισαγάγουμε πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19, για να 

διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Συνιστάται να ακολουθείτε αυτές τις τροποποιημένες οδηγίες 

για να διασφαλίσετε ότι η λειτουργία σας λειτουργεί ομαλά. 

 

 

Ως επαγγελματίες του Μασάζ/Spa πρέπει να υποθέσουμε, ότι οι πελάτες δεν γνωρίζουν πως ο κίνδυνος 

μόλυνσης από το COVID-19 αυξάνεται μέσω της στενής επαφής με άλλα άτομα, όπως το επίπεδο 

επαφής που απαιτείται για την παροχή ενός μασάζ.  

Επομένως, πρέπει να ενημερώσουμε τους πελάτες για αυτόν τον κίνδυνο και να λάβουμε την 

ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους, υποδεικνύοντας ότι κατανοούν τον κίνδυνο και επιθυμούν θεραπεία 

μασάζ. 
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Παράγοντες Προγραμματισμού που πρέπει να λάβετε υπόψη: 

• Εξασφαλίστε επαρκή χρόνο μεταξύ των κρατήσεων, έτσι που να επιτρέπει να εφαρμοστούν τα νέα 

Πρωτόκολλα Υγιεινής του θεραπευτή και της αίθουσας θεραπείας 

• Προτείνετε θεραπείες με ελάχιστη επαφή ή υπηρεσίες που μπορούν να εκτελεστούν με ρούχα (Zen Shiatsu, Thai, 

Rejuvance, Indian Head, κ.ά.), για τους επισκέπτες που μπορεί να αισθάνονται κάποια δυσπιστία όταν 

επανέρχονται στο Spa. 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να περιορίσετε τη χρήση θερμών εγκαταστάσεων (Σάουνα, Χαμάμ) σε έναν επισκέπτη 

ανά κράτηση ραντεβού, με αρκετό χρόνο μεταξύ των συνεδριών για καθαρισμό 

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ομοιόμορφη ποικιλία θεραπειών μεταξύ των θεραπευτών 

• Βεβαιωθείτε ότι οι κρατήσεις πραγματοποιούνται ομοιόμορφα μεταξύ των θεραπευτών 

• Βεβαιωθείτε ότι τα διαλείμματα των θεραπευτών έχουν προγραμματιστεί σε διάστημα τουλάχιστον 3 ωρών 

• Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε καλά τα όρια σας Κράτησης για κάθε τύπο υπηρεσίας 

• 1/2 ώρα διαλείμματος γεύματος που θα προγραμματιστεί κατά τις ώρες λειτουργίας του εστιατορίου 

Προσωπικού 

• Ο χρόνος καθαρισμού πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πριν ή μετά από ένα μεσημεριανό διάλειμμα για να 

επιτρέπεται η απολύμανση 

• Μελετήστε όλες τις αντενδείξεις (σύμφωνα με τις SOP/ΤΔΛ – Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας) 

• Μεγιστοποιήστε τα έσοδα από το Spa (Yield Management), κάνοντας κράτηση για θεραπείες υψηλής 

κέρδους/απόδοσης και χρησιμοποιώντας τις ώρες/μέρες εκτός αιχμής 

• Βεβαιωθείτε ότι τυχόν σημειώσεις που σχετίζονται με την κράτηση έχουν προστεθεί στην κράτηση. Για 

παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης έχει αναφέρει ότι ακόμη αισθάνεται διστακτικός και ανασφάλεια για την 

επιστροφή του στο Spa, αυτό πρέπει να σημειωθεί, ώστε η Υποδοχή και οι Θεραπευτές να μπορούν να 

καλωσορίσουν τον επισκέπτη με επισταμένη προσοχή και τρόπο. 
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Διαδικασία από την Κράτηση έως την Άφιξη 

 

Το παρακάτω πρωτόκολλο περιγράφει την προτεινόμενη διαδικασία από την Κράτηση έως την Άφιξη: 

1. Κράτηση ραντεβού - Ο Υπεύθυνος Κρατήσεων ελέγχει τα συμπτώματα των πελατών και του οικείου κοντινού 

περιβάλλοντός τους εντός των τελευταίων 14 ημερών και προγραμματίζει ραντεβού, προσθέτοντας κάποιες 

τυχόν απαραίτητες σημειώσεις στην Κράτηση. 

2. Ο Υπεύθυνος Κρατήσεων στέλνει επιβεβαίωση μέσω email, συμπεριλαμβανομένων: Επιβεβαίωση κράτησης, 

Πολιτικές του Spa σχετικά με τον COVID-19 και το Έντυπο Εκτίμησης (απαιτείται εάν ο επισκέπτης έχει κάνει 

κράτηση εκτός 2 εβδομάδων πριν από το ραντεβού). 

3. Εάν είναι δυνατόν 7 ημέρες πριν από την άφιξη, ο επισκέπτης αποστέλλει συμπληρωμένο το Έντυπο Εκτίμησης 

στο Spa για έλεγχο. Εάν δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα, η κράτηση μπορεί να συνεχιστεί ως συνήθως. Εάν 

έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα, ο επισκέπτης πρέπει να κληθεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες. 

4. Εντός 36 ωρών και πριν από 24 ώρες από το ραντεβού, μια υπενθύμιση της κράτησης θα πρέπει να δοθεί 

μέσω: Τηλεφώνου, email, μηνύματος SMS ή της κάρτας ραντεβού στο δωμάτιο. Εδώ, πρέπει να περιλαμβάνεται 

μια περαιτέρω συμβουλή σχετικά με τα συμπτώματα που έχουν εμφανιστεί πρόσφατα. 

5. Ο επισκέπτης φτάνει στο Spa για ραντεβού και καλωσορίζεται από τη ρεσεψιόν. Εάν ο επισκέπτης έχει κάνει 

κράτηση εντός 2 εβδομάδων και δεν έχει συμπληρώσει το Έντυπο Εκτίμησης & Συμβουλευτικής του Spa, θα 

πρέπει να ζητηθεί από τον επισκέπτη να το συμπληρώσει, καθώς επίσης μαζί και με την συνηθισμένη Φόρμα 

Εισαγωγής Πελάτη του Spa που χρησιμοποιείτε συνήθως. 
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Προγραμματισμός του Spa 

Τα παρακάτω πρέπει να προστεθούν στο σύνηθες Πρωτόκολλο Κράτησης: 

Περιλαμβάνονται: 

1. Επισκόπηση της Πολιτικής σχετικά με τον COVID-19 

2. Έλεγχος συμπτωμάτων COVID-19 

3. Τροποποίηση - Πολιτική ακύρωσης 

4. Τροποποίηση - Αποστολή επιβεβαίωσης της κράτησης, Πολιτικών του Spa σχετικά με τον COVID-19 και 

Έντυπο Εκτίμησης & Συμβουλευτικής του Spa 
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Σενάρια Προγραμματισμού του Spa: 

1. Πολιτική του Spa σχετικά με COVID-19  

‘‘ <Όνομα επισκεπτών>, πριν σας δώσω συστάσεις, θα ήθελα να εξηγήσω πώς τροποποιήσαμε τις διαδικασίες 

λειτουργίας μας, σχετικά με την αντιμετώπιση του COVID-19. Οι τροποποιημένες αυτές διαδικασίες έχουν 

εφαρμοστεί για να διασφαλιστεί, ότι οι επισκέπτες μας είναι ασφαλείς και προστατευμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εμπειρίας τους στο Spa. Παρακαλώ, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο να σας τα εξηγήσω; » 

«Έχουμε εισάγει νέες Πολιτικές για τις Κρατήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να σας κάνω μερικές επιπλέον 

ερωτήσεις κατά την Κράτηση. Εάν η Κράτησή σας είναι εκτός 2 εβδομάδων πριν από την άφιξή σας, ζητάμε να 

συμπληρωθεί και να επιστραφεί 7 ημέρες πριν από το ραντεβού σας ένα ψηφιακό Έντυπο Εκτίμησης. Τα πρωτόκολλα 

Υγιεινής μας διατηρούν πάντα τα υψηλότερα πρότυπα και έχουμε εισάγει πρόσθετες διαδικασίες απολύμανσης σε όλο 

το Spa. Όλα αυτά περιγράφονται σε ενημερωτικό email πριν από την άφιξη. Θα θέλαμε να σας παρέχουμε όσο το 

δυνατόν περισσότερες πληροφορίες πριν από την άφιξη, οπότε κατά τη διάρκεια της ημέρας επίσκεψης να μπορείτε 

να βυθιστείτε πλήρως στην εμπειρία Spa. " 

"Έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σε αυτό το στάδιο σχετικά με τις Πολιτικές μας, τις οποίες θα θέλατε να με 

ρωτήσετε;" " 

«Επιθυμείτε να συνεχίσετε την κράτησή σας;» 

‘<Guests name>, before I provide you with recommendations, I would like to explain how we have amended our 

operating procedures, in response to COVID-19. These amended procedures have been implemented to ensure our 

guests are safe and protected throughout their spa experience. Do you have time for me to explain these to you?’’ 
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‘’We have introduced new policies for reservations, meaning I will need to ask you some additional questions during the 

booking. If your booking is outside of 2 weeks prior to arrival, we ask for a digital consultation form to be completed and 

returned 7 days prior to your appointment. Our hygiene protocols have always been of the highest standards and we have 

introduced additional sanitising procedures throughout the spa. These are outlined in the pre-arrival information email. 

We would like to provide you with as much information as possible prior to arrival, so on the day, you can fully immerse 

yourself into the spa experience.’’ 

‘‘Do you have any specific questions at this stage regarding our policies, that you would like to ask me?’’ 

‘’Are you happy to continue with your booking?’’ 
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2. Έλεγχος συμπτωμάτων COVID-19 

Εάν το ραντεβού είναι εντός 2 εβδομάδων από τον προγραμματισμό: 

'' <Όνομα επισκεπτών>, τώρα πρέπει να ελέγξω εάν έχετε οποιεσδήποτε καταστάσεις υγείας που μπορεί να 

επηρεάσουν τη θεραπεία ή την επίσκεψή σας. Να είστε βέβαιοι ότι όλες οι πληροφορίες θα διατηρούνται εμπιστευτικά 

σύμφωνα με την Προστασία Δεδομένων και το GDPR. ” 

‘‘ Μπορώ να ρωτήσω εάν εσείς ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού σας παρουσιάσατε κάποιο από τα ακόλουθα 

συμπτώματα τις τελευταίες 14 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων; Πυρετός, βήχα, δύσπνοια, πονοκέφαλοι, 

πονόλαιμος; » 

‘’<Guests name>, I now need to check if you have any medical conditions that may affect your treatment or visit. Please 

be assured that all information will be held confidentially in line with Data Protection and GDPR.’’ 

‘‘May I ask if you or any member of your household has had any of the following symptoms in the last 14 days, including 

minor; Fever, Cough, Breathlessness, Headaches, Sore Throat?’’ 
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Εάν το ραντεβού είναι εκτός των 2 εβδομάδων του προγραμματισμού: 

«Μπορώ να ρωτήσω εάν εσείς ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού σας παρουσιάσατε κάποιο από τα ακόλουθα 

συμπτώματα τις τελευταίες 14 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων; Πυρετός, βήχα, δύσπνοια ή δυσκολίες 

στην αναπνοή, πονοκέφαλοι, πονόλαιμος; » 

"Σας ευχαριστούμε που δώσατε αυτές τις πληροφορίες. Καθώς το ραντεβού σας έχει προγραμματιστεί για < 

ημερομηνία> και ώρα, θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε το ψηφιακό Έντυπο Εκτίμησης 7 ημέρες πριν από την 

άφιξη. » 

 

‘May I ask if you or any member of your household has had any of the following symptoms in the last 14 days, including 

minor; Fever, Cough, Breathlessness or Breathing Difficulties, Headaches, Sore Throat?’’ 

‘’Thank you for providing this information. As your appointment is scheduled for <xx weeks/months> time, we will ask 

you to complete a digital Advanced Consultation Form 7 days prior to arrival.’’ 
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3. Πολιτική Ακυρώσεων 

‘’We have a Cancellation Policy 24 hours before your scheduled appointment, so please keep this in mind should you wish 

to cancel or amend your booking.’’ 

‘’Should you feel unwell or develop any symptoms within 24 hours of your appointment, the cancellation charge will be 

waived, as the wellbeing of our guests is our priority. If you are unsure whether to attend your appointment, please call 

the spa so we can advise you.’’ 

Or 

‘’We have a cancellation policy 24 hours before your scheduled appointment. This policy is applied at the discretion of the 

spa.’’ 

 

"Έχουμε Πολιτική Ακύρωσης 24 ώρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού σας, οπότε λάβετέ το υπόψη σε 

περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την κράτησή σας." 

Σε περίπτωση που αισθανθείτε αδιαθεσία ή εμφανίσετε συμπτώματα εντός 24 ωρών από το ραντεβού σας, η χρέωση 

ακύρωσης θα ακυρωθεί, καθώς η ευημερία των επισκεπτών μας είναι προτεραιότητα μας Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν θα 

πραγματοποιήσετε το ραντεβού σας, καλέστε το Spa για να μπορούμε να σας συμβουλέψουμε. " 
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Ή 

Έχουμε πολιτική ακύρωσης 24 ώρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού σας. Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται 

κατά την κρίση του Spa. " 

 

Διαχείριση αντενδείξεων 

Ως πρόταση, κάθε επισκέπτης που έχει εμφανίσει τα ακόλουθα συμπτώματα: βήχα, πυρετό, δύσπνοια, 

πονόλαιμο, πονοκεφάλους εντός των τελευταίων 14 ημερών θα πρέπει να συνιστώνται να επανα-

προγραμματίσουν το ραντεβού τους έως ότου αυτοί και τα μέλη του οικείου περιβάλλοντός τους 

απαλλαγούν από συμπτώματα έως 14 ημέρες, εκτός εάν αυτά τα συμπτώματα οφείλονται σε 

προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις. 

Οι χώρες, οι τοπικές Αρχές και οι διάφορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ενδέχεται να έχουν 

διαφορετικές Οδηγίες και Πρωτόκολλα σχετικά με το τι είναι αποδεκτό, από την άποψη των 

πρόσφατων συμπτωμάτων και των ασφαλών χρονικών ορίων επιστροφής στο Spa και στους 

κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις. Είναι σημαντικό να ελέγξετε και να κατανοήσετε ποιες 

οδηγίες είναι σχετικές με τα Πρωτόκολλα του Spa και του Ξενοδοχείου σας. 

Οι Υπεύθυνοι Κρατήσεων δεν αναμένεται, ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις για τη Διάγνωση και την 

Παροχή συμβουλών σχετικά με την υγεία οποιουδήποτε ατόμου. Εάν ένας επισκέπτης ζητήσει 

συμβουλές, θα πρέπει να παραπεμφθεί για να επικοινωνήσει με τον γιατρό του ξενοδοχείου ή την 

τοπική υγειονομική υπηρεσία (ΕΟΔΥ). 
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Συμπτώματα COVID-19 όπως αναφέρονται από τον ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) 

Τα συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν: 

• Υψηλή θερμοκρασία / πυρετός - αυτό σημαίνει ότι όταν αγγίζετε το στήθος ή την πλάτη σας το αισθάνεστε 

ζεστό (δεν χρειάζεται να μετρήσετε τη θερμοκρασία σας) 

• Ένας νέος, επίμονος ξηρός βήχας - αυτό σημαίνει πολύ βήχα για περισσότερο από μία ώρα ή 3 ή και 

περισσότερα επεισόδια βήχα μέσα σε 24 ώρες (εάν συνήθως έχετε βήχα, τώρα μπορεί να είναι χειρότερος από 

τον συνηθισμένο.) 

• Κούραση/Κόπωση σωματική 

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν: 

• δύσπνοια 

• πόνοι 

• πονόλαιμος 

• Πολύ λίγοι άνθρωποι θα αναφέρουν διάρροια, ναυτία ή καταρροή 

• Απώλεια αίσθησης οσμής και γεύσης 
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Παραδείγματα Σεναρίων: 

Χρονικό Πλαίσιο 

Κράτησης 

Απόκριση Πελάτη Απόκριση Κρατήσεων 

Εντός 7 ημερών Εάν ο επισκέπτης απαντήσει Nαι 

σε οποιαδήποτε συμπτώματα 

απευθείας ή εντός του κοντινού 

περιβάλλοντος του 

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες: 

‘’Can I ask which symptoms have been experienced?’’ 

‘’To your knowledge are these due to any pre-existing medical 

conditions?’’ 
 

«Μπορώ να ρωτήσω ποια συμπτώματα έχετε βιώσει;» 

«Από όσα γνωρίζετε, οφείλονται σε προ υπάρχουσες ιατρικές 

παθήσεις;» 
 

Εάν τα συμπτώματα δεν είναι κοινά για τον επισκέπτη και είναι 

παρόντα εντός 7 ημερών, συνιστάται να προγραμματιστεί εκ 

νέου το ραντεβού έως ότου περάσουν 7 ημέρες χωρίς 

συμπτώματα. 

Εάν έχουν εμφανιστεί συμπτώματα από ένα μέλος του 

νοικοκυριού, συνιστάται να προγραμματιστεί εκ νέου το 

ραντεβού έως ότου περάσουν 14 ημέρες χωρίς συμπτώματα 

 

 

Εάν ο επισκέπτης απαντήσει  Όχι 

 

Συνεχίστε με την κράτηση. Η υπενθύμιση ραντεβού πρέπει να 

ακολουθεί εντός 36 ωρών πριν, με επιπλέον υπενθύμιση 

συμπτωμάτων. Το Έντυπο εκτίμησης μπορεί να συμπληρωθεί 

κατά την κράτηση (εντός 36 ωρών) ή να συμπληρωθεί κατά την 

άφιξη. 
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Εντός 2 εβδομάδων Εάν ο επισκέπτης απαντήσει  Nαι 

σε οποιαδήποτε συμπτώματα 

απευθείας ή εντός του 

νοικοκυριού 

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες: 

’Can I ask which symptoms have been experienced?’’ 

‘’To your knowledge are these due to any pre-existing medical 

conditions?’’ 
 

«Μπορώ να ρωτήσω ποια συμπτώματα έχετε βιώσει;» 

«Από όσα γνωρίζετε, οφείλονται σε προϋπάρχουσες ιατρικές 

παθήσεις;» 
 

Προσθέστε τις πρόσθετες πληροφορίες στην κράτηση και 

ζητήστε από τον επισκέπτη να συμπληρώσει το Έντυπο  

εκτίμησης δύο ημέρες πριν την άφιξη. Εάν δεν έχουν εμφανιστεί 

συμπτώματα εντός 7 ημερών, το ραντεβού μπορεί να συνεχιστεί. 

(εξαρτάται και από την Πολιτική του ξενοδοχείου). 

 

Εάν τα συμπτώματα εμφανίζονται από ένα μέλος του 

νοικοκυριού, συνιστάται να προγραμματιστεί εκ νέου το 

ραντεβού έως ότου περάσουν 14 ημέρες χωρίς συμπτώματα. 

 Εάν ο επισκέπτης απαντήσει  Όχι Συνεχίστε με την κράτηση. Το Έντυπο  εκτίμησης μπορεί να 

συμπληρωθεί 7 ημέρες πριν ή να συμπληρωθεί κατά την άφιξη. 

(εξαρτάται από την πολιτική του ξενοδοχείου) 

Πριν από 2 εβδομάδες Εάν ο επισκέπτης απαντήσει  Nαι 

σε οποιαδήποτε συμπτώματα 

απευθείας ή εντός του 

νοικοκυριού 

‘’To your knowledge are these due to any pre-existing medical 

conditions?’’ 
 

“Από όσα γνωρίζετε, οφείλονται σε προϋπάρχουσες ιατρικές 

παθήσεις;” 
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‘’As your appointment will be in <xx weeks/months> time, we 

require you to please complete an Advanced Consultation Form 7 

days prior to arrival, so we can check that you have been symptom 

free for 7 days.’’ 

 

"Καθώς το ραντεβού σας θα πραγματοποιηθεί σε <xx εβδομάδες 

/ μήνες> ώρα, σας ζητούμε να συμπληρώσετε το Έντυπο  

εκτίμησης 7 ημέρες πριν από την άφιξη, ώστε να μπορούμε να 

ελέγξουμε ότι είστε χωρίς συμπτώματα για 7 ημέρες. "(Αυτό 

επίσης απαιτείται εάν κάποιο μέλος του νοικοκυριού έχει βιώσει 

συμπτώματα) 

 Εάν ο επισκέπτης απαντήσει Όχι Συνεχίστε με την κράτηση. Το Έντυπο  εκτίμησης θα 

συμπληρωθεί 7 ημέρες πριν. 
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Πληροφορίες Πριν την Άφιξη 

 

Ψηφιακό Έντυπο  Εκτίμησης & Συμβουλευτικής 

Συνιστάται να στείλετε το Έντυπο  Εκτίμησης σε όλους τους επισκέπτες που κάνουν κράτηση πάνω από 2 

εβδομάδες, πριν από το ραντεβού τους. Συνιστάται στον επισκέπτη να επιστρέψει το Έντυπο εκτίμησης 7 ημέρες 

πριν από την άφιξη. Το Spa θα πρέπει να ελέγξει κάθε Έντυπο και να προσθέσει τις απαραίτητες σημειώσεις στην 

κράτηση ή να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη για να λάβει περαιτέρω πληροφορίες εάν έχουν εμφανιστεί 

συμπτώματα. 

Εάν ο επισκέπτης έχει κάνει κράτηση εντός 2 εβδομάδων από το ραντεβού του, θα πρέπει να συμπληρωθεί η συνήθης 

Φόρμα Εισαγωγής Πελάτη κατά την άφιξη μαζί με το Έντυπο Εκτίμησης, καθώς τα συμπτώματα θα είχαν ελεγχθεί 

κατά τη στιγμή της κράτησης, συνεπώς μπορεί να έχουν προκύψει νέα δεδομένα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του 

Spa, όλοι οι επισκέπτες να συμπληρώσουν το Έντυπο πριν από την άφιξή τους στο Spa. 
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Πολιτικές του Spa σχετικά με COVID-19  

Οι επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώνονται πριν από την άφιξη, για τα συγκεκριμένα μέτρα του Spa που σχετίζονται 

με το COVID-19. Αυτα πρέπει να συμπεριληφθούν στο email επιβεβαίωσης και να αποθηκευτεί ως PDF. 

 

 

Επιβεβαίωση ραντεβού 

Όλα τα ραντεβού θα πρέπει να επιβεβαιωθούν πριν από 24 ώρες και εντός 36 ωρών από την κράτηση 

(24 – 36 ώρες). 

 

Τύπος επισκέπτη 

• Πελάτης του Ξενοδοχείου (εκ των προτέρων) - Κάντε επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου ή μέσω email 

• Πελάτης του Ξενοδοχείου (στο ξενοδοχείο) - Στείλτε την Κάρτα Ραντεβού Spa στο δωμάτιο 

• Εξωτερικός/Τοπικός επισκέπτης / μέλος - Κάντε επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου ή μέσω email 

 

Επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου 

• Οι επισκέπτες δεν πρέπει να κληθούν για επιβεβαίωση εάν έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους εκείνη την 

ημέρα 

• Επιβεβαιώστε τα στοιχεία ραντεβού 

• ‘’I can confirm that we have received your advanced consultation form over email. May I please check if this 

information has remained the same or if there are any changes that you would like to make us aware of?’’  
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• “Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι λάβαμε το Έντυπο Εκτίμησης μέσω email. Μπορώ να ελέγξω αν αυτές οι 

πληροφορίες έχουν παραμείνει οι ίδιες ή αν υπάρχουν αλλαγές που θα θέλατε να μας ενημερώσετε;” 

 

Επιβεβαίωση μέσω φωνητικού μηνύματος 

• Εάν πρέπει να αφήσετε φωνητικό μήνυμα σε αυτόματο τηλεφωνητή για να επιβεβαιώσετε ένα ραντεβού, 

χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες: 

• Συνήθης χαιρετισμός Spa και επιβεβαίωση ραντεβού 

• ‘’I can confirm that we have received your advanced consultation form over email. If any information has changed 

within the last 7 days, we ask that you please notify the spa before arrival, so we can obtain further information and 

advise you accordingly.’’  - “ Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι λάβαμε το Έντυπο Εκτίμησης μέσω email. Εάν κάποια 

πληροφορία έχει αλλάξει τις τελευταίες 7 ημέρες, σας ζητούμε να ενημερώσετε το Spa πριν από την άφιξη, ώστε 

να μπορέσουμε να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες και να σας συμβουλεύσουμε αναλόγως. ” 

• ‘’Should you have any questions please don’t hesitate to ask’’  - " Σε περίπτωση που έχετε απορίες, μη διστάσετε 

να ρωτήσετε " 

• “We look forward to welcoming you to (name of the spa)”  - “ Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στο 

(όνομα του Spa) ” 

Επιβεβαίωση μέσω μηνύματος κειμένου (SMS) 

• Οι υπενθυμίσεις μηνυμάτων SMS θα πρέπει να περιλαμβάνουν έλεγχο για τυχόν συμπτώματα που έχουν 

αναπτυχθεί πρόσφατα τις τελευταίες 7 ημέρες. 

• Εάν αυτό το κείμενο δεν μπορεί να χωρέσει στην υπενθύμιση του ραντεβού σας, ένα δεύτερο κείμενο θα πρέπει 

να δημιουργηθεί ειδικά για το COVID-19. 
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Παραδείγματα μηνυμάτων SMS παρακάτω: 

• Πρώτο κείμενο «<Όνομα επισκέπτη> έχετε κάνει κράτηση για <θεραπεία / πακέτο>  για τις <ημερομηνία> στις 

<ώρα>. Παρακαλώ να είστε εδώ τουλάχιστον 15 λεπτά πριν. Εάν πρέπει να ακυρώσετε, καλέστε μας στο 

<αριθμός>.  -  ‘<Guest name> you are booked for <treatment/package> on <date> at <time>. Please arrive at least 

15minutes prior. Should you need to cancel please call <number>. 

• Δεύτερο κείμενο “ Η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Εάν έχετε αισθανθεί αδιαθεσία τις τελευταίες 7 

ημέρες, παρακαλούμε καλέστε το Spa πριν από την άφιξη στο < αριθμός >. Ευχαριστούμε <όνομα spa> ” - ‘Your 

Safety is our Priority. If you have felt unwell in the last 7 days, please call the Spa before arrival on <number>. 

Thank you <spa name>’ 

• Ή “Εάν έχετε κάποιο από τα ακόλουθα μέσα στις τελευταίες 7 ημέρες, επικοινωνήστε με το Spa πριν από την 

άφιξη: Βήχα, πυρετό, δύσπνοια, πονοκεφάλους, πονόλαιμο <αριθμός> ”  -  ‘If you have any of the following within 

the last 7 days, please contact the spa before arrival; Cough, Fever, Breathlessness, Headaches, Sore Throat 

<number>’ 

 

Κάρτα Ραντεβού Spa στο δωμάτιο 

• Να αφήσετε στο δωμάτιο μια συνήθης υπενθύμιση του ραντεβού πριν από 24 ώρες. 

• Όπου είναι δυνατόν, να προστεθεί κείμενο στην κάρτα ραντεβού όπως περιγράφεται παρακάτω. Εναλλακτικά, μια 

δεύτερη κάρτα θα πρέπει να αφεθεί μαζί με την κάρτα ραντεβού, για έναν τελικό έλεγχο συμπτωμάτων πριν από την 

άφιξη. 

• ‘‘ Εάν έχετε παρουσιάσει κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα. Βήχα, πυρετό, δύσπνοια, πονοκεφάλους, πονόλαιμο 

τις τελευταίες 7 ημέρες, επικοινωνήστε με το Spa τηλεφωνικά <Όνομα / εσωτερικός αριθμός > πριν φτάσετε για το 
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ραντεβού σας. "  -  ‘If you have developed any of the following symptoms; Cough, Fever, Breathlessness, Sore Throat, 

Headaches within the last 7 days, please contact the Spa via the speed dial button <Speed Dial Name/Number> before 

arriving for your appointment.’’ 

 

Επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

Το παρακάτω κείμενο πρέπει να συμπεριληφθεί στις υπενθυμίσεις email σας. Αυτά πρέπει να είναι σε εταιρική 

επιστολή ή με το εταιρικό λογότυπο. Το κείμενο σε κλίμακα του γκρι πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Το 

προτεινόμενο μέγεθος γραμματοσειράς μπορεί να μειωθεί από 10 σε 9,5 για να επιτραπεί το επιπλέον κείμενο. 

 

COVID-19 

We would like you to relax during your visit and immerse yourself into the Spa Experience. For this reason, we have 

taken extra measures to safeguard our guests prior to arrival. We kindly ask the following: 

For the safety of our guests and employees, if you or a member of your household has developed any of the following 

symptoms; Cough, Fever, Breathlessness, Sore Throat, Headaches within the last 7 days please contact the Spa prior to 

arrival of your appointment or facility use, so we can obtain further information. 

As a gentle reminder, if you or any member of your household has recovered from any of these symptoms within the last 

14 days we recommend you call the spa prior to arrival. 

If you have any questions, please do not hesitate to contact us and we look forward to welcoming you (back) to the Spa.  
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COVID-19 

Θα θέλαμε να χαλαρώσετε κατά την επίσκεψή σας και να βυθιστείτε σε μια Εμπειρία Spa. Για αυτόν τον λόγο, έχουμε 

λάβει επιπλέον μέτρα για την προστασία των επισκεπτών μας πριν από την άφιξη. Σας παρακαλούμε, θέλουμε να 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Για την ασφάλεια των επισκεπτών και των υπαλλήλων μας, εάν εσείς ή ένα μέλος του κοντινού περιβάλλοντός σας έχετε 

αναπτύξει κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα: Βήχα, Πυρετό, Δύσπνοια, Πονόλαιμο, Πονοκεφάλους τις τελευταίες 7 

ημέρες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Spa πριν από την άφιξη του ραντεβού ή της χρήσης των εγκαταστάσεων του 

spa, ώστε να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες. 

Ως θερμή παράκληση & υπενθύμιση, εάν εσείς ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς σας έχετε αναρρώσει από 

οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα τις τελευταίες 14 ημέρες, σας συνιστούμε να καλέσετε το Spa πριν από την 

άφιξη. 

Εάν έχετε απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε (πίσω) στο Spa. 
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Ομαδικές κρατήσεις 

Συνιστάται να μειώσετε τις ομαδικές κρατήσεις σύμφωνα με τη νέα πολιτική και τα επίπεδα 

χωρητικότητας του Spa σας κατά τους 3 πρώτους μήνες του νέου ανοίγματος. Αυτό πρέπει να 

επανεξετάζεται τακτικά και να προσαρμόζεται / επεκτείνεται όταν είναι απαραίτητο. 

Οι Κρατήσεις πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες μετά από έρευνα: 

Πληροφορίες που πρέπει να λάβετε κατά την κράτηση σε μια ομάδα 

• Αριθμός αναμενόμενων επισκεπτών 

• Ζητούμενη ημερομηνία της εκδήλωσης 

• Διαθέσιμος χρόνος 

• Εκτιμώμενη τιμή ανά άτομο προς δαπάνη 

• Διαθεσιμότητα θεραπευτή κατά την απαιτούμενη ημερομηνία 

• Είδος θεραπείας που ζητείται 

• Χρειάζονται μεσημεριανό γεύμα; 

• Υπεύθυνος επικοινωνίας, αριθμός τηλεφώνου και email 

• Έλεγχος συμπτωμάτων που ισχύει για όλα τα μεμονωμένα μέλη της ομάδας 

• Ο Υπεύθυνος Κρατήσεων να μεταβιβάσει όλες τις λεπτομέρειες στον ανώτερο Υπεύθυνο  / Receptionist ή 

Assistant / Spa Manager για να ελέγξει την κράτηση και να αποφασίσει εάν η κράτηση θα γίνει αποδεκτή. 

• Οι πελάτες να καλούνται και να γίνεται κράτηση ή ανάλογη προσφορά εναλλακτικών λύσεων 
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ΜΕΡΟΣ 4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Με βάση την περιοχή και την τοποθεσία θα πρέπει να ενσωματωθούν οι ακόλουθες συστάσεις από το ΕΟΔΥ – 

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 

 

Πρόσθετα μέτρα: 

• Πρόβλεψη: Οι εργοδότες πρέπει να μετρούν τη θερμοκρασία του εργαζομένου και να αξιολογούν τα 

συμπτώματα πριν ξεκινήσουν να εργάζονται. Στην ιδανική περίπτωση, οι έλεγχοι θερμοκρασίας πρέπει να 

πραγματοποιούνται πριν ο εργαζόμενος εισέλθει στον χώρο εργασίας. 

• Τακτική παρακολούθηση: Εφόσον ο εργαζόμενος δεν έχει πυρετό ή συμπτώματα, θα πρέπει να 

παρακολουθείται μόνος, υπό την επίβλεψη του προγράμματος επαγγελματικής υγείας του εργοδότη του. 

• Εάν ο εργαζόμενος έχει θετικό αποτέλεσμα στο τεστ για το COVID-19, βεβαιωθείτε ότι εκτελείται ιχνηλάτηση 

επαφών για τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες που ήρθαν σε επαφή με τον μολυσμένο υπάλληλο. 

 

Πηγές: 

1. FSMTB - “Portions of these materials are copyrighted by the Federation of State Massage Therapy Boards. All rights reserved.” 

2. ESPA International:  SPA GUIDELINES COVID 19, May 2020 

3. «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 

λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΟΔΥ, 30.05.2020 - Αθήνα 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Να θυμάστε πάντα ότι, δεν πρόκειται για εμένα και εσάς ή για τα χρήματα. 

Δείχνουμε ότι είμαστε εκπαιδευμένοι και έμπειροι επαγγελματίες και  

ενδιαφερόμαστε για την ευημερία των πελατών μας.  

Είμαστε σε θέση να κάνουμε την ηθική επιλογή. Είμαστε επαγγελματίες του Κλάδου Υγείας.  

Αν θέλουμε να ληφθούμε υπόψιν στα σοβαρά, τότε πρέπει να είμαστε ενημερωτικοί, να δείχνουμε ότι πραγματικά 

νοιαζόμαστε και να δίνουμε το παράδειγμα. 

 

Καλή αρχή και καλή επιτυχία!!! 

Να είστε υγιείς 

 

Θόδωρος Χαραλαμπίδης 

Santorini Zen Spa manager 

 

 

Σύνταξη & Μετάφραση: Θόδωρος Γ. Χαραλαμπίδης 

ΕΚΔΟΣΗ: Zen Spa Management, Consulting & Training - Μάϊος 2020 

www.santorinizenspa          email: santorinizenspa.com@gmail.com 


