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WYJĄTKOWY SPOSÓB 
NA PODZIĘKOWANIE 
PRACOWNIKOM 
I PARTNEROM BIZNESOWYM



Saisei Harmonia Zmysłów ,  to 
unikalne miejsce na mapie Łodzi. 
To nie tylko miejsce odnowy 
biologiocznej i relaksu. To również 
oaza spokoju, piękna i aromatów  
w sercu miasta. 
To sposób na przeniesienie się 
w inną rzeczywistość, czy daleką 
podróż w świat orientu. 
Saisei to SPA, strefa relaksu 
i miejsce wyjątkowych spotkań 
towarzyskich.
  
W naszych luksusowych wnętrzach, 
oferujemy najwyższy poziom 
usług i wyjątkowe zabiegi .  Można 
tu między innymi spróbować 
wyjątkowej lewitacji w kapsule 
floatingowej, orientalnej sauny 
Ganbanyoku, czy nietuzinkowych 
masaży.

Naszą inspiracją jest natura i  jej 
dobroczynny wpływ na człowieka. 
Umiejętne połączenie jej zalet 
z profesjonalizmem, pasją i wiedzą 
owocuje niezwykłymi wrażeniami. 
Dlatego 100% naszych gości 
ocenia nas na najwyższym 
poziomie.

O NAS



O NAS DOROTA SŁOMCZYŃSKA

ANNA WEGNER

Właścicielka, kobieta pełna pomysłów i marzeń, 
które konsekwentnie i skutecznie realizuje. 
Wierzy w potencjał ludzi i pomaga go uwalniać 
w codziennych działaniach swojego zespołu.

Kierownik salonu i jednocześnie jego dusza.  
Swoim profesjonalizmem, pasją i entuzjazmem 
zapewnia naszym gościom poczucie 
wyjątkowości. Dba jednocześnie o zespół oraz 
nienaganny wizerunek firmy.

I  ZESPÓŁ 
Saisei to również wyjątkowo uzdolnione 
masażystki z Polski, Filipin i Indonezji, kosmetyczki 
oraz recepcjonistki, które każdego dnia 
z zaangażowaniem i prawdziwą radością służą 
swoim doświadczeniem i wiedzą. 

ZESPÓŁ



OFERTA DLA FIRM

Strefa relaksu w SPA na wyłączność, 
a w niej wyjątkowe imprezy dla grupy do 
6 osób (np. koncert gongów, warsztaty 
jogi twarzy, degustacja wina...)

SPA na wyłączność dla grupy do 12 osób, 
możliwość skorzystania ze wszystkich 
zabiegów, strefy relaksu oraz cateringu.

WYJĄTKOWE EVENTY

SPA DLA GRUPY

Bony i vouchery prezentowe dla 
pracowników lub kontrahentów 
z korzystnymi zniżkami dla firm.

BONY PREZENTOWE

doskonały pomysł na docenienie pracowników

nietuzinkowy sposób podziękowania za 
współpracę partnerom biznesowym

wygodna i unikalna forma uznania 
wyjątkowych pracowników i kontrahentów



OFERTA DLA FIRM / SZCZEGÓŁY
* Oferta stanowi jedynie ogólny zarys imprezy, szczegółowy zakres i wycena zależą od 
indywidualnych ustaleń w zakresie ilości i rodzaju zabiegów oraz kosztów 
dodatkowych (np. catering).

Z zabiegów może jednocześnie korzystać 6 - 8 osób. Pozostałe osoby spędzają
wspólny czas w strefie relaksu. 
Każdorazowo, SPA pozostaje do wyłącznej dyspozycji gości imprezy, a cena
obejmuje rónież obsługę i serwis kawowy.
Cena składa się z opłaty stałej, zależnej od czasu trwania imprezy (3 lub 6
godzin) oraz iloczynu wykupionych godzinnych zabiegów w promocyjnej cenie
150 zł/h bez względu na typ zabiegu, z wyłączeniem zabiegów kosmetycznych,
płatnych wg regularnego cennika.
Dodatkowy catering płatny wg kosztu zamówienia u partnera.
Rekomendowany dzień imprezy - poniedziałek. Inne możliwe dni: wtorek-piątek,
opłata stała +20%, rezerwacja z przedpłatą min 6 tygodni przed wydarzeniem.

Wersja MINI*
3 godziny i minimum 5 godzinnych zabiegów, poniedziałek (szacowana liczba
uczestników - 6 osób). Przykładowy koszt 1.500zł + 5x170 = 2.350zł 

Wersja MAXI*
6 godzin i minimum 10 godzinnych zabiegów, poniedziałek (maksymalna liczba
uczestników - 12 osób). Przykładowy koszt 2.500zł + 10x170 = 4.200zł

SPA na wyłączność dla grupy do 12 osób, 
możliwość skorzystania ze wszystkich 
zabiegów, strefy relaksu oraz cateringu.

SPA DLA GRUPY
doskonały pomysł na docenienie pracowników



OFERTA DLA FIRM / SZCZEGÓŁY

Wszyscy uczestnicy spotkania spędzają wspólny czas w strefie relaksu. 
Każdorazowo, SPA pozostaje do wyłącznej dyspozycji gości imprezy, a cena
obejmuje również obsługę i serwis kawowy.
Cena składa się z opłaty stałej, zależnej od czasu trwania imprezy (3 lub 6
godzin) oraz kosztu wybranego eventu. Na chwilę obecną wybrać można
pośród koncertu gongów, warsztatów jogi twarzy czy degustacji wina, ale
jesteśmy otwarci na inne propozycje.
Dodatkowy catering płatny wg kosztu zamówienia u partnera.
Rekomendowany dzień imprezy - poniedziałek. Inne możliwe dni: wtorek-
piątek, opłata stała +20%, rezerwacja z przedpłatą min 6 tygodni przed
wydarzeniem.
Uwaga: Możliwość zakupienia voucherów do SPA dla gości z rabatem 20%!

Wersja MINI*
3 godziny i minimum 1 event, dzień - poniedziałek (maksymalna liczba
uczestników - 6 osób). 
Przykładowy koszt - koncert gongów: 1.500zł + 6x120 = 2.220zł 

Wersja MAXI*
6 godzin i minimum 2 eventy, dzień - poniedziałek (maksymalna liczba
uczestników - 6 osób). 
Przykładowy koszt - koncert gongów i joga twarzy: 2.500zł + 2x6x120 = 3.940zł

Strefa relaksu w SPA na wyłączność, 
a w niej wyjątkowe imprezy dla grupy do 
6 osób (np. koncert gongów, warsztaty 
jogi twarzy, degustacja wina...)

WYJĄTKOWE EVENTY
nietuzinkowy sposób podziękowania za 
współpracę partnerom biznesowym

* Oferta stanowi jedynie ogólny zarys imprezy, szczegółowy zakres i wycena zależą od 
indywidualnych ustaleń w zakresie ilości i rodzaju eventów oraz kosztów dodatkowych 
(np. catering).



OFERTA DLA FIRM / SZCZEGÓŁY

To wyjątkowe rozwiązanie sprawdzi się dla większych grup pracowników lub 
partnerów biznesowych. Nie wymaga jednocześnie angażowania czasu na 
wspólne spotkanie.

Firma może uzyskać aż 30% rabat na zakup usług (w postaci voucherów na 
konkretne usługi lub bonów kwotowych do wykorzystania na dowolny zabieg). 
Warunkiem jest łączna wartość zamówienia minimum 5.000zł

Osoba obdarowana będzie miała aż 6 miesięcy na realizację prezentu. Sama 
zdecyduje kiedy i na jaki zabieg przeznaczyć bon. Ma też możliwość zaproszenia 
osoby towarzyszącej i/lub dopłaty do kosztowniejszego niż wartość bonu zabiegu.

Do zakupionych prezentów wystawiamy fakturę VAT.

Bony i vouchery prezentowe dla 
pracowników lub kontrahentów 
z korzystnymi zniżkami dla firm.

BONY PREZENTOWE
wygodna i unikalna forma uznania 
wyjątkowych pracowników i kontrahentów
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CZEKAMY NA PAŃSTWA


