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Camilla är Årets Spachef
Säg hej till Årets Spachef som heter Camilla Garcia och arbetar på Grand
Hôtel Nordic Spa & Fitness.
Priset delades ut tidigare i veckan under Spadagarna, som anordnades av
branschorganisationen Svenska Spahotell.
- Det känns fantastiskt, säger Camilla Garcia, som arbetat på Grand Hôtel i
Stockholm i 16 år.
Vad krävs av en bra spachef?
- Att man är väl insatt i alla mål, arbetar aktivt med budgeten och
implementerar de röda trådarna i alla led. Jag lägger mycket tid på
rekrytering, det är oerhört viktigt för oss att rekrytera rätt och rekrytera

kvalitet.
Nämn några av era mål?
- Med ödmjukhet – att vara i framkant och vara en förebild. Vi ska ge en 5stjärnig gästupplevelse i alla led. Som gäst ska man känna närvaron varje
dag, varje minut. Vi lägger otroligt mycket tid, kraft och research på våra
produkter. Vi vill vara ensamma och erbjuda våra gäster något unikt. I veckan
går vi till exempel ut med att vi kommer börja arbeta med den senaste
innovativa ansiktsprodukten.
Vad betyder utmärkelsen för dig och ert spa?
- Priset är en otrolig stolthet för mig och mitt team. För jag hade aldrig varit
den jag är utan mitt team. Nu kommer vi att fortsätta leverera, vi stannar
aldrig upp – det finns alltid nya idéer på utveckling.
------------------------FAKTA om Camilla:
Ålder: 48
Bor: Stockholm.
Intressen: Träning (gärna basket) och resor.
Daglig rutin: Går upp tidigt, samlar mina tankar och mediterar 5 minuter. Det
är en viktigt start på dagen för mig.
Favoritbehandling: Jag älskar att få och ge massage. En fantastiskt
behandling hos oss är en av våra signaturbehandlingar som heter Nordic
Detox.
Ditt bästa hälsotips: Gör det du vill och älskar, ända in i själen. Var inte rädd
och säg ja till livet.
------------------------Svenska Spahotells motivering:
Camilla är en omtänksam och medmänsklig spachef – med hjärtat på rätt
ställe! Hon har en bred allround-kunskap och har stenkoll på branschens
senaste trender och nyheter. Som chef är hon ansvarsfull och ser till att
driften alltid rullar på i toppklass! Camilla är en modern och mycket omtyckt
spachef, med styrkor inom såväl mjuka värden som ekonomiska strategier och
affärsutveckling. En riktig inspirationskälla och en värdefull representant för
hela spabranschen!

-------------------------

Om priset ”Årets Spachef”
Framgång föds ur framgång och energi föder mer energi. Svenska Spahotell
vet att spacheferna medlemsanläggningarna har en stor påverkan på
branschens välmående och vill med denna prestigefulla utmärkelse, premiera
deras insatser samtidigt som man vill motivera anläggningarna att fortsätta i
denna härliga anda. Förutom äran kommer vinnaren att tilldelas diplom samt
belönas med ett presentkort på 10 000 kr att använda på valfri anläggning
inom Svenska Spahotell.

Besök oss på SvenskaSpahotell.se
Svenska Spahotell är en förening för svenska högkvalitativa anläggningar med
spaverksamhet. För medlemskap i föreningen krävs att man uppfyller samtliga
uppställda kriterier inom de fyra hörnstenarna rörelse, vila, näring och beröring.
För dig som gäst är därmed en anläggnings medlemskap en garanti att det finns
ett högklassigt utbud av behandlingar och aktiviteter samt att dessa utförs av
välutbildad personal.
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