TORNE SEU EVENTO INESQUECÍVEL E ÚNICO
Aproveite livremente o que SPA tem de melhor
Surpreenda seus convidados com experiências que não
podem ser compradas em suas cidades de origem.
Utilize toda a estrutura do SPA para a criação de ações de
motivação, inclusão ou anti-stress de equipes. Excelente
aceitação tanto para homens como mulheres.
Soluções totalmente gerenciadas pela equipe de SPA
que não necessitam de nenhum transporte ou compra
de itens externos.
As ações podem começar já no quarto como um
welcome kit até dentro das áreas de eventos.
Agende uma visita técnica com o hotel e receba de
presente um Corporate Experience Kit. Um pacote de
2:30 horas de tratamentos de livre escolha para que você
possa experiementar o SPA e conhecer pessoalmente as
soluções que temos para seu evento.
relacionamento@spacollection.com.br

VIP EXPERIENCE
Presentei sua equipe ou executivos chaves com uma experiência única e
inesquecível. A mais completa experiência de SPA em programa de 6hs ou 8
tratamentos de livre escolha.
Perfeito para presentear a equipe em eventos ou executivos em momentos
especiais. Podem ser escolhidos desde banhos, massagens relaxantes a
tratamentos cosméticos para livre agenda durante a estadia.
O agendamento e escolhas de tratamentos são feitas diretamente na recepção
do SPA.
De presente uma linda caixa com um kit formado por ammenities Clarins e uma
toalha SPA de algodão egipcio
Estes kits também pode ser entregue na sua empresa juntamente com o voucher
escolhido como um vale presente.
Valor: Vide Tabela

*vide tabela de preços. Fotos meramentes ilustrativas.
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WELCOME KITS
Presenteie sua equipe ou seus executivos com um momento especial
Várias opções de pacotes de massagem entregues no quarto juntamente com
uma linda caixa, um brinde exclusivo e uma carta personalizada de seu evento.
Estes kits também podem ser entregues na sua empresa juntamente com o
voucher escolhido como um vale presente. Conheça os kits na mesa corporativa
em exposição dentro de nossos SPAs participantes.
Welcome Kit 30 Minutos*
Voucher 30 min massagem
+ Welcome kit composto por carta

Welcome Kit 50 Minutos*
Voucher 50 min massagem
+Welcome kit composto por carta

Welcome Kit 120 Minutos*
Voucher programa 2h
+Welcome kit composto por carta

+ Brinde SPA expert

+ Brinde SPA expert

+ Brinde SPA expert

*vide tabela de preços. Fotos meramentes ilustrativas.
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SPA BAR
A experiência do Spa no seu evento
Nesta ação toda a estrutura de SPA será instalada dentro
de seu evento. Perfeito para ações rápidas perfeitas para
anti-stress ou para motivação.
Terapeutas volantes aplicando massagem relaxante de
10 ou 15 minutos.
Toda infra estrutura movel composta por Puffs + Painel
+ 1 Banner perfeito para momentos de relaxamento
em conveções ou momentos de integração no lobby
Cada terapeuta tem capacidade de executar até 6
procedimentos/hora.
Incluso todo o material e procedimento. Possibilidade de
personalizar a comunicação com banners.
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