
 pałac bielawa    hotel  / spa  / sport 

PREZENTY DLA KONTRAHENTÓW,   NAGRODY PRACOWNICZE

 - podziękuj kontrahentom  
    - zmotywuj pracowników

   . . .  / Jak to zrobić ? 
  Pokaż kontrahentom i pracowników, że o nich dbasz, podaruj im:

      RELAKS
  – zabiegi i masaże relaksacyjne, pakiety zabiegowe antystresowe.

       ZDROWIE
  - zabiegi krioterapii, karnety Fitness, karnety na siłownie, karnety do strefy  
    basenowo-saunowej w Pałac Bielawa hotel|spa||sport

        DOBRE  SAMOPOCZUCIE 
    zabiegi kosmetyczne upiększające, odmładzające, karnety na siłownię, 
    zajęcia fitness i  strefy basenowo-saunowe w Pałac Bielawa hotel|spa|sport.

 . . .  / Gdzie to zrobić ? 

pałac bielawa / spa    to 8 gabinetów kosmetologicznych i gabinety medycyny estetycznej. Gabinety wyposażone są w świa-
towej klasy profesjonalny sprzęt. Nasze kosmetolożki i lekarz medycyny estetycznej uczestniczą rocznie w dziesiątkach szkoleń, 
kongresów i warsztatów, co czyni nasz zespół niepowtarzalnym. Bardzo dbamy o bezpieczeństwo naszych gości, poprzez medyczne 
metody sterylizacji narzędzi, których używamy. 

pałac bielawa / sport   to przede wszystkim profesjonalna siłownia wyposażona w sprzęt marki KEISER, na sprzęcie takim 
jak nasz trenują najwięksi sportowcy świata, taki sprzęt jest w siłowniach NASA, czy w US Navy Selas! Wykorzystuje on w swym 
działaniu opór pneumatyczny, co czyni go wyjątkowo skutecznym i bezpiecznym. Strefa sport to także doskonale wyposażona 
sala Fitness, gdzie odbywają się zajęcia zorganizowane. A to wszystko pod okiem naszych instruktorów oraz trenera personalnego. 

Strefa basenowo-saunowa w pałac bielawa hotel  / spa  / sport  to dwie niecki basenowe z podwodną muzyką, strefa 
saun, jacuzzi, kriokabina, prysznice wrażeń, beczka z lodem, wytwornica lodu, podwieszane hamaki, leżanki i wiele miejsca dla 
relaksu. 

 . . .  / Co możesz podarować ? 
  •  vouchery kwotowe    •   vouchery na konkretne zabiegi 
  •  wejściówki do strefy basenowo-saunowej •   karnety/wejściówki na siłownie i fitness
  •  wejściówki na krioterapię   •   i wiele innych…    

 Podaruj swoim kontrahentom i pracownikom piękno, spokój i dobre samopoczucie!

           Skontaktuj się z nami, z przyjemnością pomożemy Ci wybrać prezent idealny.

Afflo Sp. z o. o.
NIP: 882 18 79 115 
ul. Piastowska 23; 58-260 Bielawa   Data ważności oferty: 
telefon: +48 74 645-59-51 
e-mail: recepcja@palacbielwa.pl
www.palacbielawa.pl


