Keď estetika
stretne kozmetiku
ROZŠÍRENIE SLUŽIEB PRIVÁTNEJ KLINIKY O KONCEPT BABOR BEAUTY SPA VYZDVIHLO V ROKU 2017
SVET KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI V OLOMOUCI DO ÚPLNE INÝCH VÝŠIN. ZOZNÁMTE SA S MANAŽÉRKOU
BABOR BEAUTY SPA OLOMOUC LENKOU VIDUROVOU.
vé záležitosti riešim ja, s marketingom a reklamou nám pomáha dcéra. Vďaka pohľadu
dvoch rôznych generácií sa nám podarilo získať klientelu všetkých vekových skupín. Tomu
sa nesmierne tešíme.
Máte nejaký odkaz pre našich čitateľov
a vašich klientov?
V tomto zvláštnom období, keď sú cesty do
zahraničia trochu vzdialenejšie, môže byť vašou dovolenkovou destináciou práve BABOR
Beauty Spa Olomouc, a to aj bez pasu a cestovného zhonu. Neváhajte, navštívte nás a zažite na vlastnej koži kombináciu osobného
prístupu, špičkovej starostlivosti a kvalitnej
kozmetiky BABOR. Návštevu môžete spojiť
s nákupom v našej predajni, vychutnať si pohár vychladeného prosecca, čerstvé ovocie
a dobrú náladu, ktorá tu vďaka skvelému tímu
neustále panuje.
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Lenka, prezraďte čitateľom, kedy a ako sa
začal váš príbeh?
Príbeh sa začal v roku 2008, keď môj manžel
MUDr. Radan Vidura, Ph.D., založil privátnu kliniku a ja som sa vďaka svojmu ekonomickému
vzdelaniu začala plne venovať administratíve
a prevádzkovým záležitostiam kliniky.
Aká je špecializácia kliniky?
Manžel je lekár v odbore otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. V priebehu
dlhoročnej chirurgickej praxe sa postupne
sústredil na kompletnú estetickú chirurgiu
so špecializáciou na plastiku nosa a laserovú
chirurgiu chrápania. Prelínajúce sa hranice
medzi lekárskymi a kozmetickými ošetreniami
nás s manželom vždy zaujímali a vzhľadom
na nadštandardnú povahu našej lekárskej
starostlivosti sme hľadali kozmetickú značku,
ktorá uspokojí naše vysoké nároky. BABOR nás
vtedy zaujal svojou históriou, vlastným vývo-

jom, firemnou kultúrou, širokým sortimentom
produktov a ošetrení vrátane radu DOCTOR
BABOR, ktorá presne zapadla do našej pôvodnej koncepcie.
A vtedy prišla myšlienka na otvorenie
vlastného salónu?
Približne po roku skúseností s kozmetikou
BABOR a kozmetickými ošetreniami v priestoroch kliniky sme začali koketovať s myšlienkou
tieto služby rozšíriť, kvalitatívne pozdvihnúť
a ponúknuť ich v rozsahu, ktorý nie je v Olomouci bežný. Značka BABOR je symbolom
kvality, luxusu a prestíže, ale správny šmrnc
dostane až v kombinácii s exkluzívnym prístupom a nenahraditeľným prostredím BABOR
Beauty Spa. Páči sa nám, že značku BABOR
môžete stretnúť po celom svete, preto aj naše
dovolenky bývajú často spojené s návštevou
salónu BABOR. Minulý rok nás veľmi milo
prijali v BABOR Beauty Spa Berlín, Hamburg
a Amsterdam.
Kto má prevádzku BABOR Beauty Spa
Olomouc na starosti?
Sme rodinná firma, takže strategické a zásadné rozhodnutia riešime spoločne. Prevádzko-
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