SOLARIUM & Fitness

WYWIAD

Dwa spojrzenia, jeden cel
Bran a solaryjna okiem liderów
W ostatnim czasie bran a solaryjna uleg a niezwyk emu przeobra eniu,
a wszystko to z ogromn korzy ci dla wizerunku samej us ugi i zdecydowanej poprawy
bezpiecze stwa klientów odwiedzaj cych salony.

O

d pewnego czasu widocz-

akcjach pojawia si szansa dotarcia

ne jest tak e wspólne anga-

do szerokiej rzeszy odbiorców z infor-

owanie si najwi kszych producen-

macjami, które mog yby wp yn

na

tów w akcje maj ce na celu propa-

prze amanie stereotypowego my lenia

gowanie idei zdrowego i bezpiecznego

o solarium.

opalania. Bowiem tylko we wspólnych

Wybrali my producentów dwóch

dzia aniach, we wspólnie tworzonych

najbardziej znanych marek: KBL AG
– twórc urz dze megaSun i Hapro
– solariów Luxura. Nieprzypadkowo

Fot. KBL AG

Dick van de Linde
– Dyrektor Generalny Hapro Ltd.

wybór pad na tych dwóch liderów,

Klaus Lahr – w a ciciel KBL AG

bowiem obie firmy, ju od lat, nie-

Fot. Hapro

zwykle du
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uwag zwraca y na kwe-

dawki promieniowania. Kolejnym ar-

stie zdrowego i bezpiecznego opala-

gumentem jest po o enie geograficz-

nia, obie te promowa y i nadal pro-

ne i kwestie zwi zane z nowymi nor-

muj urz dzenia oferuj ce bezpieczne

mami. Druga z wymienionych firm, to
www.solarium.net.pl

przedstawiciel Holandii, kraju, któ-

np. z bran

ry wprowadzi norm , pierwsza za

cza to, e musimy umie pracowa

reprezentuje Niemcy, gdzie sytuacja

z mniejszym bud etem i w mniejszej

bran y jest udz co podobna do pol-

organizacji. Trzeba tak e pami ta , e

skiego stanu rzeczy.

nie we wszystkich krajach jeste my

Jakie s

obecne uwarunkowa-

kosmetyczn . Ozna-

tak zorganizowani, jak by my sobie

nia bran y, co dzi urasta do naj-

tego yczyli. Konflikty interesów, le

wi kszych wyzwa i jaka jest jej przy-

postrzegany syndrom konkurencji – to

sz o – na te i inne pytania odpowie-

cz ste powody, dla których na pozio-

dz Klaus Lahr w a ciciel KBL AG oraz

mie narodowym organizacje zrzesza-

Dick van de Linde – dyrektor general-

j ce firmy naszej bran y nie funkcjo-

ny Hapro Ltd.

nuj tak jak nale y. W tym kontek cie

SOLARIUM & Fitness: Czy bran a
solaryjna jest s aba?

mo e to by postrzegane jako s abo .
S & F: Jak dzi wed ug Panów sku-

Klaus Lahr: Nie, to nie jest prawda.

tecznie prowadzi biznes solaryjny,
jak promowa tego typu us ugi?

W prawie wszystkich
krajach istniej
zwi zki zrzeszaj ce
firmy bran y
solaryjnej.

Dick van de Linde: Zawsze trzeba
mie wizj . Zarz dzaj cy musz mie
jasny pogl d na temat swojego biznesu. W a nie mijaj cztery lata, od kiedy rozpocz li my promowanie opalania jako elementu zdrowego trybu ycia. To niezwykle wa ne, by odej

Ich aktywno

i wszystkie naro-

od image’u turboopalania, szybkiej

dowe kwestie pojawiaj si potem na

opalenizny itp. sloganów. Proponuje-

forum ESA (European Sunlight Asso-

my naszym klientom produkt z bran-

ciation). Organizacja ta anga uje si

y beauty & wellness i w ten sposób

od lat w interesie nas wszystkich.

te produkt ten powinien by reklamo-

W tym roku mieli my ju cztery wa ne

wany.

spotkania, w tym jedno w Warszawie,
na którym zajmowali my si kwestiami dotycz cymi opalania i promieniowania UV oraz problemami, z jakimi
borykaj si poszczególne kraje europejskie w tym zakresie. Brali w nich
udzia

przedstawiciele

krajowych

urz dów, dermatolodzy i przedstawiciele bran y, by wspólnie zastanowi
si nad wprowadzeniem nowych regu-

Dla nas oznacza to,
e nasze urz dzenia,
samo studio
i personel w nim
zatrudniony powinny
przekazywa
klientowi poczucie
wellnessu.

lacji prawnych.
Dick van de Linde: Nie wierz

To pozwala mu poczu si komfor-

w to, e jeste my s abo zorganizowa-

towo od pierwszej chwili, odczu re-

ni. Wystarczy popatrze na ESA, by

laksuj c atmosfer i mie przekona-

zobaczy jak mocna jest to organiza-

nie, e otrzyma bezpieczne opalanie.

cja z silnymi wp ywami w poszczegól-

Klaus Lahr: Trzeba by innym,

nych krajach. Musimy jednak pami -

my le i dzia a w sposób innowa-

ta , e jeste my stosunkowo niewiel-

cyjny. Rynek zmienia si niezwykle

k ga zi przemys u w porównaniu

szybko. Nasi klienci wymagaj od nas

www.solarium.net.pl
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pe nego profesjonalizmu, najwy szej

witaminy D3 i wa nej roli solariów.

prof. Holicka, która b dzie w sposób

normie europejskiej 0,3 i dzi ki temu

jako ci i ekskluzywnych produktów.

Wzi li w niej udzia wiod cy niemieccy

rzeczowy i prawdziwy odpowiada na

zwi kszy zaufanie, tak e sporej rze-

Naszym celem jest by zawsze krok

lekarze dermatolodzy. Oczywi cie sze-

zarzuty kierowane w stron bran y?

szy sceptycznych klientów.

przed konkurencj , tak by wyczuwa
i spe nia oczekiwania i yczenia naszych klientów.

Wszystkie wysi ki
zmierzaj do
jednego celu – do
usatysfakcjonowania
naszych klientów!

roko o tym informowa a prasa.

To bardzo wa ny krok, poniewa

Dick van de Linde: Moim zdaniem,
czy w tak

po raz pierwszy zdarza si , by ca a

gólnie internet oferuje szerokie mo li-

prosty i bezpo redni sposób niezale -

bran a wyst powa a wspólnie i mówi-

wo ci do propagowania tych informa-

nych ekspertów jak prof. Holick z na-

a jednym g osem.

cji. Nale y wykorzystywa wszystkie

sz bran . To os abi oby wymow ich

Dick van de Linde: Si a negatyw-

kana y, by propagowa „zdrowe opa-

wypowiedzi. To wa ne, by mówili jako

nej kampanii jest bardzo du a. Od

lanie”. Niezwykle wa n rol odgrywa

absolutnie niezale ni eksperci.

czasu wprowadzenia normy 0,3 W/

Jednak nie tylko prasa, ale szcze-

by oby sporym b dem

m2 uwa ali my,

w tym kontek cie personel gabinetów,

Klaus Lahr: Dzia amy w tym kie-

który na co dzie styka si z klienta-

runku. Poprzez regularne informa-

je powinny si tej normie podporz d-

mi. i jeszcze jedna kwestia – przed-

cje w prasie i publikacje bada jak

kowa . Niestety, wielu ludzi z bran y

us ug i serwisu,

stawiciele prasy te powinni wreszcie

np. prof. Holicka i wielu innych na-

lekcewa y j do dzi . Norma 0,3 W/m2

poprzez nasz pomoc, tak aby osi ga-

przesta pisa tylko o „opalaniu”. To

ukowców, udaje si nam doprowa-

jest dzi szans do przekonania klien-

li swój wymarzony sukces. To absolut-

deprecjonuje us ugi, które oferujemy.

dza do stopniowych zmian. Niektó-

tów, e nie jeste my bran „kowboi”,

nie nadrz dny cel dla firmy KBL AG –

My oferujemy zdrowe s o ce!

re organizacje lekarskie twierdz na-

e respektujemy zasady bezpiecznego

wet, e znaczenie witaminy D3 by o

opalania. Oczywi cie, nie mniej wa -

do tej pory niedoceniane. W swo-

ne jest, by studia tak e respektowa y

ich badaniach prof. dr Spitz udowad-

now norm . Poza tym jeste my jed-

nia na przyk ad, e prewencyjne dzia-

nym z g ównych sponsorów ESA. Sta-

anie witaminy D3 przeciw chorobom

ramy si uczestniczy w jej wa nych

cywilizacyjnym jest bardzo wa ne. Pi-

przedsi wzi ciach

sze o tym te w swojej ksi ce „Wita-

w Brukseli. a na koniec staramy si

mina D3 – s oneczny hormon naszego

pobudza naukowców do przeprowa-

zdrowia oraz klucz do prewencji”. Ale

dzania bada nad pozytywnymi efek-

tak e specjali ci od osteoporozy pod-

tami promieniowania ultrafioletowego.

kre laj , e witamina D3 ma wi kszy

S & F: Nowa norma ma by do-

wp yw na utrzymanie zdrowych ko ci

skona ym lekarstwem, czy jest nim

ni do tej pory s dzono. Dlatego te

faktycznie?

Poprzez jako

The Beauty & Health Company. Nasz

Dick van de Linde: Szanse na

know-how, nasza pasja i nasze wizje

pojawienie si

uczyni y z KBL to, czym jest dzisiaj.

w mediach nie s zbyt wielkie.

pozytywnych relacji

S & F. Du o mówi si o negatywnych skutkach opalania. Czy jest
szansa, aby na ogólnodost pnych amach pojawi y si materia y przedstawiaj ce faktyczny stan rzeczy, ukazuj ce pozytywne skutki opalania?
Klaus Lahr: Osobi cie uwa am,
e tak. Jest niezwykle wa ne, by bezustannie podkre la

biopozytywne

aspekty s o ca. S o ce to przecie ycie! Potrzebujemy go, by by zdrowy-

Oczywi cie
z do wiadczenia
w asnego i naszych
klientów znamy ca
mas pozytywnych
historii, ale dobre
newsy nie s
interesuj ce
dla mediów.

e wszystkie kra-

podejmowanych

zaleca si d u sze na wietlanie pro-

Dick van de Linde: Nowa nor-

mieniami s onecznymi, które stymu-

ma jest niew tpliwie wa nym osi -

D znane s przecie nie od dzi , ale

Istniej niew tpliwie wyj tki, jak

luj produkcj witaminy D3. To na ra-

gni ciem, ale nie mo na jej rozpatry-

nigdy nie dyskutowano na ten temat

np. gdy po specjalnym raporcie opu-

zie drobne sygna y zmian, ale idziemy

wa jako jedynego lekarstwa, a jako

tyle, co teraz.

blikowanym w Holandii rada dora-

w dobr stron .

wsparcie my lenia prezentuj cego

mi. Niezwyk e w a ciwo ci witaminy

Z powodu naszego po o enia geo-

dzaj ca ministrowi zdrowia wyda-

S & F: Jakie kroki poczyni y Pa-

opalanie jako wellness. Jak mówi em

graficznego i nowoczesnych przyzwy-

a o wiadczenie, e nie ma adnych

nów firmy w odpowiedzi na prowadzo-

ju wcze niej, promowanie turboopa-

czaje jest praktycznie niemo liwe, by

dowodów na zwi zek u ywania so-

n na szerok skal kampani anty-

lania z ide wellnessu i zdrowia zu-

niezb dn dawk witaminy D otrzy-

lariów i pojawiania si raka skóry. Ta

solaryjn .

pe nie si nie zgadza. W wielu krajach

ma dzi ki naturalnemu s o cu. Dla-

wiadomo znalaz a si w wielu gaze-

Klaus Lahr: Informujemy i u wia-

uda o si pokaza , e konsekwent-

tego solaria stanowi optymaln al-

tach, ale, niestety, na dalszych stro-

damiamy! w pierwszej kolejno ci na-

ne wprowadzenie normy 0,3 mo e od-

ternatyw , aby uzupe ni t brakuj c

nach, gdzie nie atwo by o j znale .

szych partnerów, ale tak e i klientów

nie

dawk . Oczywi cie trzeba o tym du o

To do nas nale y, by my o tych pozy-

salonów. Jeste my w trakcie plano-

tów. Ju posiadanych klientów mo -

mówi i u wiadamia spo ecze stwo.

tywnych aspektach informowali wiat

wania kampanii komunikacyjnej, dzi -

na w ten sposób zatrzyma na d u ej,

Ka da osoba z naszej bran y powinna

zewn trzny, ale nie jest to atwe.

ki której solaria maj by kojarzone

a do tego zdobywa nowych.

co w tej sprawie robi . My, jako pro-

S & F: Czy widzicie Panowie mo -

tylko pozytywne efekty u klien-

pozytywnie ze zdrowiem, dobrym sa-

Klaus Lahr: Norma europejska 0,3

ducenci, zorganizowali my niedaw-

liwo

i szans na zawi zanie stowa-

mopoczuciem i atrakcyjno ci . Chce-

W/m2 jest wi kszo ci klientów salo-

no seminarium informacyjne na temat

rzyszenia czy grupy lekarzy np. Wokó

my tak e szeroko informowa o nowej

nów solaryjnych w Niemczech czy

00
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Polsce nieznana. Norma ta daje nam
mo liwo

zupe nie na nowo pozycjo-

nowa takie tematy jak s o ce i solarium.

Spo ecze stwo
powinno czu ,
e sama bran a
podchodzi niezwykle
odpowiedzialnie
do tej problematyki.
Przy czym wa ne jest, by nie zapomnie ,

e dobre samopoczucie

klienta jest nadal najwi kszym dobrem.
S & F: Jak widz Panowie przysz o

bran y solaryjnej w najbli -

szych miesi cach i latach?
Klaus Lahr: Akurat dzi nasz potencja jest olbrzymi: kwestia prewencyjnej ochrony zdrowia jest coraz
wa niejsza. My za mamy mo liwo
zaoferowa naszym klientom nie tylko
pi kno, ale tak e efekt zdrowotny i dobrego samopoczucia. To jest recepta
na sukces w najbli szych latach.
Dick van de Linde: Jeste my w fazie restrukturyzacji naszej bran y.

To oznacza, e z powodu rozwoju nie wszystko by o na najwy szym
poziomie. W ci kich czasach osoby
maj ce odpowiedni filozofi i nastawienie mog radzi sobie jeszcze lepiej i dzi ki kryzysowi dodatkowo si

Fot. KBL AG

Byli my cz ci
szybko rosn cego
przemys u.
opalaj cych. Jak w tej chwili wygl da

poprzez media pisa y o niezb dnych

wyd u one o 20 do 30%. Przy normie

sytuacja na rynku w porównaniu do

krokach.

0,3 W/m2 nadal mo na uzyska bar-

lat wcze niejszych? Jak nowe regulacje wp yn y chocia by na frekwencj
w salonach solaryjnych?

wzmocni . Musimy zrewidowa do-

Dick van de Linde: w Holandii

tychczasowy sposób prezentowania

uda o nam si wprowadzi norm 0,3.

My jako bran a tak e
dzia ali my wspólnie.

dzo dobr opalenizn przy sesji trwaj cej od 12 do 15 minut. Wielu myla o, e b dzie musia o opala si
ponad 20 minut, ale tak nie jest. Nie

Klienci byli informowani poprzez

musimy przecie dochodzi do granicy
erytemy naszej skóry, by uzyska odpowiedni opalenizn .

naszej bran y, w rozumieniu opalania

Wa ne by o to, e uda o si to zrobi

plakaty i ulotki w studiach. Finalny

i efektu promieniowania UV. Trzeba

szybko i z pe n kontrol w adz. Pro-

efekt by taki, e wi kszo

by bardziej zorientowanym na klien-

ducenci i dostawcy wiod cych marek

nych przybytków nie straci a klien-

S & F: Dlaczego w Niemczech do

ta i na koncepcj wellnessow .

informowali na bie co swoich klien-

tów, co wi cej wielu klientów dokupi-

tej pory nie wprowadzono spójnych

tów o zmianach. Wszystko odby o si

o wi cej minut. Ceny sesji opalania

regulacji dotycz cych urz dze opa-

w sze

nie zmieni y si . Same sesje zosta y

laj cych?

S & F: w Holandii wprowadzono
spójne regulacje dotycz ce urz dze
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miesi cy. Równie w adze

s onecz-
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Klaus Lahr: Inaczej ni w wi k-

Analiza skóry klienta i tworze-

urz dze . To by a zawsze filozofia fir-

ostatnich targów CosmoProf we W o-

szo ci krajów UE, urz dnicy z Niemiec

nie indywidualnego planu jego opala-

my – tworzenie urz dze z maksy-

szech Hapro przedstawi o cztery nowe

i Polski wychodz z za o enia, e nie

nia wp ywaj na sterowanie solarium,

maln ilo ci nowinek technicznych,

produkty zupe nie nowej linii produk-

istniej jeszcze uregulowania doty-

podnosz jako , poziom i bezpie-

dobrze wygl daj cych, ale w roz-

towej z lampami kolagenowymi. Do-

cz ce urz dze u ywanych. a do tego

cze stwo naszych porad. W ten spo-

s dnej cenie. Szczególnie w krajach,

datkowo pokazali my now X10 light

w Niemczech przeci ga si od jesieni

sób ka dy megaSun staje si urz -

gdzie dobrze funkcjonuje norma 0,3

emotions. Staramy si tworzy nowe

ub. roku wydanie odpowiednich ure-

dzeniem indywidualnie dopasowa-

(Skandynawia, Francja) odnosimy

urz dzenia z punktem ci ko ci prze-

gulowa prawnych. Jako powód poda-

nym do potrzeb klienta. Czego mo na

spore sukcesy.

suni tym w stron tworzenia specjal-

wane s wybory i inne przyczyny, ale

chcie wi cej? Tak e nasze kollarium

w a nie ta niepewno

prawna wp y-

'mon amie' – czyli program Anti Aging

wa na rynek hamuj co i uniemo liwia

w po czeniu z opalaniem UV jest ta-

jego uspokojenie.

kim pionierem w naszej bran y i wyty-

S & F: Firma KBL ju kilka lat

cza nowe kierunki.

Nasze urz dzenia
s szczególnie
dopasowane do
nowej normy.

nej atmosfery. Na przysz o

mamy

tak e plany, ale nie chc o tym przedwcze nie informowa . Pozwólcie zaskoczy nam rynek.
S & F: KBL AG w ostatnim czasie
wprowadzi o na rynek dwa nowe urz -

temu próbowa a wprowadzi nowy,

S & F: Hapro z urz dzeniami Lu-

zdrowszy model opalania w postaci

xura zawsze mia o bardzo mocn po-

urz dzenia megaSun Beauty & Care.

zycj w segmencie nieco ta szych, ale

skanie rozs dnej ceny za normaln

Czy ma to by sygna , e marka me-

Dawniej to rozwi zanie si nie przyj -

wietnie wyposa onych urz dze . Czy

sesj opalania. a to jest przecie naj-

gaSun ma si wietnie?

nie obawia si Pan konkurencji innych

wa niejsze z punktu widzenia w a ci-

marek, kieruj cych swoj ofert w a-

ciela studia.

o, czy jest szansa na to dzi ?
Klaus Lahr: Zawsze mówi em, e
musimy by jeden krok przed innymi.
Gdy wprowadzili my megaSun Beauty
& Care nasz produkt by w a ciwy, ale

nie do Pana klientów?
Dick van de Linde: Nie boimy si
konkurencji. Rzeczywi cie jeste my

Produkty Hapro pozwalaj na uzy-

dzenia, jak na nie zareagowa rynek?

Klaus Lahr: w obecno ci naszych
najlepszych partnerów i klientów

S & F: Czy mo emy liczy na nowe

przedstawili my w naszym Infotain-

rozwi zania? Czy niebawem rynku nie

ment Center w Dernbach 18 lutego

podbij nowe solaria spod znaku Lu-

now lini urz dze megaSun 4800

xura?

i 5600. To nasza klasa przysz o ci.

czas dla niego nie by najlepszy. Dzi

specjalist w tej dziedzinie. Produku-

widz dla niego drug szans . Nie tyl-

jemy i rozwijamy ten sektor ó ek do

Dick van de Linde: Hapro posia-

Nowe wyposa enie i doskona a cena,

ko dlatego, e zdrowe s o ce jest co-

opalania od lat i robimy to w sposób

da bardzo rozbudowany dzia rozwo-

przy niezwyk ej jako ci, jest wietnie

raz wa niejsze dla produkcji witaminy

nowoczesny i dopasowany do ocze-

ju. Nawet w czasach kryzysu nie za-

odbierana na rynkach i otwiera przed

D, ale tak e dlatego, e ka dego klien-

kiwa rynku. To powód, dzi ki które-

pominamy o rozwoju tej wa nej kwe-

naszymi partnerami nowe mo liwo ci.

ta traktujemy indywidualnie – otrzy-

mu jeste my w stanie utrzymywa

stii. Hapro jest zdrow firm , która

To oczywi cie nie oznacza, e wszyst-

muje porad tylko dla siebie.

ceny, nie trac c na jako ci naszych

posiada wizj na przysz o . Podczas

ko jest idealnie. Podobnie jak inni, odczuwamy kryzys gospodarczy, ale nie
ma powodu do obaw. Jeste my pewni,
e akurat w ci kich czasach jako
zawsze si obroni.
Komentarz redakcji: Mimo e czasami mo na zauwa y drobne ró nice zda , to przekaz jest absolutnie
jednoznaczny: bran a solaryjna stoi
przed du ymi wyzwaniami, których
pokonanie z pewno ci wp ynie pozytywnie na wizerunek bran y, a w d u szej perspektywie doprowadzi do jej
wzmocnienia i ugruntowania pozycji,
która jako jedyna dba o bezpiecze stwo i zdrowie, daj c w zamian atwy
dost p do niezb dnej do ycia witami-

Fot. Mon Amie

ny D.

www.solarium.net.pl
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