#150130

#BEAUTY EN WELLNESS

UITBATER VAN EEN SAUNACENTER

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 447,70 incl. BTW

HET OPSTELLEN VAN EEN HAALBAARHEIDSPLAN

OMSCHRIJVING

Introductie
De opleiding bestaat uit 11 lessen + een eindproef. Je hebt wekelijks 1x les van 18u30-22u. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Omschrijving
Deze opleiding wil je inzicht geven in alle aspecten van het uitbaten van een saunacenter, zowel publieke sauna als privésauna. Beleving, infrastructuur, maar ook
bedrijfsvoering komen aan bod. Je brengt een bezoek aan saunacentra, die je een blik achter de schermen tonen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je bent actief binnen de wellness- of gezondheidswereld. Tevens heb je interesse om een wellnesscenter op te starten of wil je de mogelijkheden en haalbaarheid
aftoetsen.

Voorkennis
Je moet een geldig attest EHBO bezitten om deel te kunnen nemen aan het eindexamen.
Alle info rond de basisopleiding EHBO vindt u via deze link.
UIteraard zijn ook erkende attesten die elders werden behaald, geldig.

PROGRAMMA
Beleving
Sociale impact van uitbater saunacenter
Creëren van beleving en authenticiteit
Beleving op maat van de klant (horen, zien, ruiken, voelen, proeven)
Wat wil de markt? / Wat wil ik als uitbater?
Trends, behandelingen, geuren, kleuren
Hoe omgaan met etherische oliën
Omgang met klanten (deontologie)
Bedrijfsvoering
Businessmodellen
Stappenplan Wellnesscentrum
Beroepsvereniging Sauna Vereniging België
Openbare en prive sauna's
Fiscaliteit, sociale wetgeving en bouwvergunningen
Marketing
Infrastructuur
Veiligheid - legionella - waterbehandeling - EHBO - verantwoord saunagebruik
Vochtproblematiek - luchtkwaliteit
Beroepsapparatuur en technische luik
De problematiek van realtime herstellingen
Bouwkundige tips
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Bedrijfsbezoeken
Publieke Sauna/Wellness
Private Sauna/Wellness
Leveranicier & Onderhoud Sauna/Wellness
Evaluatie
Je verdedigt jouw gekozen business model en toont daarmee in voldoende mate aan dat de geziene leerstof gekend is.

PRAKTISCH
11 sessie(s) vanaf donderdag 16/02/2023 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 16/02/2023

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8500 Kortrijk
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
De syllabus wordt digitaal ter beschikking gesteld op het online cursistenplatform. Je kan deze thuis afprinten of je brengt een laptop mee naar de campus.
Bedrijfsbezoeken naar publieke en private sauna zijn inbegrepen in prijs (uitgezonderd het vervoer van en naar de bezoeken).

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 06/10/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8500 Kortrijk
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
De syllabus wordt digitaal ter beschikking gesteld op het online cursistenplatform. Je kan deze thuis afprinten of je brengt een laptop mee naar de campus.
Bedrijfsbezoeken naar publieke en private sauna zijn inbegrepen in prijs (uitgezonderd het vervoer van en naar de bezoeken).
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