
09. 30 – 10.00
COFEE BREAK, Inregistrare

10.00 – 10.05 
CEREMONIA DE DESCHIDERE, TERMALIA 2019, EDITIA A 3-A
ISABELA VASILE, OWNER ROUGE MEDIA, FOUNDER TERMALIA

Special Guest si moderator Termalia 2019, OANA MUDURA. 
*Oana are o experiență de peste 10 ani în televiziune. A studiat marketing digital și de 5 ani conduce propria companie
de comunicare.

10.06 – 11.00  –  DR. ANDREA BOVERO
THE SUPER MODEL:  A NEW ERA FOR WELLNESS
Oamenii de stiinta vorbesc despre neuro-immune-cutaneous-system (NICS): o noua viziune asupra conexiunii creier-piele care 
schimba conceptul cosmeticelor. Prin urmare, noile tratamente beauty&wellness trebuie sa ia in considerare nu doar alegerea 
produselor si metodele lor de aplicare, ci si sentimentele consumatorului(senzoriale si emotionale). Noul ritual trebuie sa fie 
unul multisenzorial si va ajuta consumatorii sa isi recastige o relatie mai profunda cu corpul si sufletul lor.
Surprise, Play, Enjoy and Relax (SuPER) sunt liniile directoare ale unei experiente bazate pe parfumuri, arome, sunete care leaga 
oamenii strans de mediu si ii fac sa se simta unici.

*ANDREA BOVERO, PhD, Trainer, consultant, opinion leader Spa&Beauty, www.andreabovero.it

Autor al unor titluri de succes international, este unul dintre cei mai apreciati Spa Experti si critici internationali. Numeroasele 
articole publicate in reviste, blog-uri si in social network i-au adus titlul de "Spa Spectator". Consultanta pe care o acorda el 
transforma structuri in "case histories" of excellence, iar cursurile sale, pe profesionistii de pretutindeni in antreprenori de 
succes. 
Este Presedintele International Committee for Aesthetics and Cosmetology (CIDESCO) Italian Section, membru al CIDESCO 
International PR Committee si founder Spa Academy LIFEXCELLENCE®. Dupa obtinerea unui PhD in Pharmaceutical Sciences, s-a 
specializat in domeniul Spa&Beauty. Preda la Universitati din Italia, dar sustine cursuri si la Universitati din alte tari ale lumii. Are 
o viziune inovatoare iar interventiile sale in congrese internationale,  TV si radio l-au transformat intr-unul dintre cei mai
influenti lideri in wellness market.

SPECIAL GREETINGS FOR OUR SPECIAL GUEST: DR. LAURA GRAZIOLLI, REPRESENTING CIDESCO INTERNATIONAL. 
IMPORTANTA CIDESCO INTERNATIONAL

11.05 – 11.25  –  CALIN ILE 
WELLNESS TOURISM, PREPARED OR NOT TO EMBRACE THE NEW TREND OF SUSTAINABLE TOURISM?

*Preşedinte al Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, Călin Ile este Directorul General Ibis Continental Hotels Romania și
Președintele Federației Industriei Hoteliere din România. De mai bine de un deceniu se implică în viața comunității prin
intermediul Accor și prin forțele proprii.
Își dorește să ridice turismul românesc acolo unde merită, cu resursele pe care le poate concentra în educație și in mediul de
afaceri din care face parte.
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11.30 - 11. 45  –  WORKSHOP INSTITUT ESTHEDERM
TATIANA LUNGU, NAOS SKIN CARE ROMANIA 
*De peste 35 de ani, Institut Esthederm este o referință mondială în abordarea îngrijirii pielii, unind performanța cu
eficacitatea formulelor sale.

11.50 – 12. 10  –  KARINA OCHIS
DINAMICA DEZVOLTĂRII TURISMULUI DE ELITĂ. Q/A SHORT SESSION
Majoritatea antreprenorilor, managerilor și consultanților din domeniul turismului doresc ca proiectele pe care le 
întreprind să fie clasate ca fiind „de lux” sau „în elită”. Însă, comunicarea conceptului „de lux” este eronat 
înțeleasă și mai ales, greșit pusă în aplicare. Conceperea și implementarea luxului implică crearea unui sistem 
inteligent și integrat care angrenează baze specifice în domeniului turismului. Menținerea unui mecanism 
funcțional determină cu precădere eliminarea și evitarea luxului de fațadă, un sistem practicat, de altfel, la scară 
largă, atât în turismul românesc cât și la nivel internațional. 
*Karina Ochiș este doctorand, antreprenor, expert în branding, autor, speaker și un simbol al noii generații. Este în prezent
doctorand în Leadership Aplicat și PhD(c) în Filosofie în cadrul Monarch Business School din Elveti̦a. A studiat Politică la Queen
Mary University of London precum si̦ Marketing si̦ E-commerce la London School of Economics și a absolvit studii masterale ca
șefă de promoție in Marketing Politic în cadrul Rome Business School. În prezent, Karina Ochiș este CEO în cadrul firmelor KO
by Karina Ochis, Ana Karina Luxury Concept, Elite Resort Hotel și Complexul Balnear Medical Elite Life, care este premiat atât
la nivel național, cât și pe plan internațional la gala World Luxury SPA Awards, cu premiul de cel mai bun SPA Medical de Lux
din Estul Europei.

12.15 – 12.50  –  BIANCA TUDOR 
BUSINESS NETWORKING AUTENTIC CĂTRE SUCCES. 
11 PASI PENTRU UN BUSINESS NETWORKING DE SUCCES. EXERCITII DE NETWORKING
Networking-ul este un proces NU un eveniment. Este şi un instrument de marketing cu efect puternic de 
constructie de brand personal și poate duce la dezvoltarea business-ului. Altfel spus, networking-ul (crearea de 
retele) este ceea ce oamenii fac de la începuturile civilizației: comunică, își creează relații si contacte si se ajută 
reciproc atunci când au nevoie.
*Bianca Tudor este Advisory Board în proiectul transnațional Women in Business, 9 tări pe Regiunea Dunări, CEO al companiei
Elite Business Women, Fondator al EBW Investment Fund. Bianca Tudor este consultant de branding şi antreprenor, iar de 4
ani încurajează femeile să intre în afaceri. Munca ei a dat roade, iar în prezent reţeaua internaţională Elite Business Women,
pe care a fondat-o, numără peste 8.000 de femei care au reuşit să performeze în mediul de afaceri.

13.00 – 13.50 – BUSINESS LUNCH

14.00 – 14.15 ROBERT SIMILEA 
TRANSFORMAREA DIGITALA IN INDUSTRIA RASFATULUI  
Digitalizarea nu este o optiune ci este o obligatie...o obligatie pentru oricine vrea sa fie in piata si peste 10 ani. 
Toate industriile se transforma radical sub presiunea noilor tehnologii iar impactul acestor transformari asupra 
vietii noastre de zi cu zi este major. Masura in care piata din Romania intelege acest impact si agilitatea de care da 
dovada mediul de afaceri sunt elementele fundamentale pentru supravietuire in conditii de ultra-competitivitate 
impuse de digitalizare. Va invitam intr-o calatorie de 15 minute ca sa intelegem impreuna cat de pregatiti suntem 
pentru a face fata tranformarilor disruptive din industria SPA&WELLNESS!
*Robert Similea este de profesie psihosociolog, cu studii in comunicare dar avand si o serie de cercetari sociale foarte
complexe, la activ. Dupa o experienta antreprenoriala relevanta si de succes, Robert devine, in 2007, consultant in afaceri si se
implica in mai multe start-up-uri si in proiecte de cercetare fundamentala, proiectand si conducand mai multe procese de
transformare organizationala in cadrul Laboratorul sau de Reputatie.
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14.20 – 14.50  –  GEORGIOS BAKOPANOS 
SEMINAR INTERACTIV: 
HOW TO DEAL WITH AN UPSET CUSTOMER AND THE IMPORTANCE OF TURNING IT AROUND 
The Power of Referrals. The differences between - Okay, Good & WOW services. We will dig deep into the 
understanding and even the psychology of why there is such an importance to the “customer journey”. 

CONCURS: Grupul declarat castigator in sesiunea concurs a seminarului va fi premiat de Georgios Bakopanos cu un 
Training de 5h axat pe Customer services, post event. 

*Primii 20 de ani de carieră a lui Georgios Bakopanos au fost axați pe industria ospitalității, în principal pe restaurante, 
hoteluri, stațiuni și cluburi private situate în Canada și Grecia. De când s-a mutat în România, atentia sa s-a îndreptat catre 
domeniul wellness și fitness. George face parte din elita extrem de restransa a consultantilor acestui sector, avand o reputație 
aparte in Customer Service Excellence.

15.00 – 15.25  –  REGIS-BOUDON DORIS, BBSPA ITALY
HOW CREATE PROFITABLE SPA. . .  OR . . . know how to give up a non-profitable SPA!
"SPA is not an obligation, but it is the fruit of an analytical process that we will illustrate, because the first 
obligation of Investors&Managers is knowing how to renounce a project if this is not profitable. . . we will  also 
clarify that profitability is not measured / calculated, but is built, and like all construction it is the result of a whole 
process and must be done on adequate foundations.”

*Co-founder & CEO - bbspa&partners
Cu o abilitate artistică rara și una manageriala aparte, Regis-Boudon Doris se distinge prin experiența sa îndelungată în 
calitate de Director R&D, Art director și manager de dezvoltare a afacerilor pentru APS și companii de top din acest sector. El 
este strategul si mintea analitica din spatele fiecarui concept SPA bbspa. Printre activitatile sale se numara: Arhitectura, 
Design-ul, Restaurarea arhitecturală, Conservarea, Arhitectura temporară, s.a.

15.25 – 15.45  –  EMILIA BACIU CECE OF SWEDEN, PRIMA GAMA MEDICALA PROFESIONALA DIN ROMANIA 
*Emilia Baciu este Brand Ambasador Cece of Sweden, absolventa a Facultatii de Psihopedagogie UBB Cluj si masterand in 
Managementul Afacerilor in cadrul Facultatii de Studii Europene UBB Cluj. Activeaza in domeniul beauty de 15 ani si de peste 
10 ani este trainer, formator in propria academie acreditata national si international, Cece Hair Academy, locul in care are grija 
ca produsul sa primeasca valoare maxima in maini educate.

15.50 – 16.50 – PANEL – TURISMUL MEDICAL IN ROMANIA – INCA LA SCARA MICA, DAR CU PROFIT MARE Special 
Guest & Moderator OANA MANOLE, SPA D’OR  - INTRO PANEL 
*Oana Manole este consultant spa pentru Spa d´Or Consulting, scriitor freelance pe teme de spa si beauty si speaker la 
conferinte de profil in Romania. Specializata in pre-deschideri si proiecte de spa, are deja la activ managementul mai multor 
spa-uri internationale de 5 iar in Romania a fost consultant pentru proiecte Spa importante.

CRISTINA TIMIS 
Cu o experienƫă antreprenorială de 29 de ani Cristina Timiş, co-fondator Grup Cris-Tim este şi fondator Clinica Eliade - spa 
medical şi chirurgie estetica, al cărui concept are la bază atât impresionanta sa experienƫă de viaƫă de 17 ani în domeniul 
medicinei alternative şi a rezultatelor sale, cât şi dorinƫa de a educa şi oferi publicului o nouă perspectivă medicală. Clinica 
Eliade este deƫinatoarea Trofeului Termalia 2018 The Best Medical Spa.

ANDREEA CONSTANTIN, DIRECTOR GENERAL CLINICA ZETTA - CENTRU DE EXCELENTA IN CHIRURGIE PLASTICA SI 
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA. 
Cu experienta de peste 8 ani experienta in management de proiect si consultanta strategica in management, Andreea a studiat 
Dreptul si Administrarea afacerilor la Universitatea din Bucuresti. De 3 ani se afla la conducerea clinicii de chirurgie plastic 
Zetta, iar din anul 2017 este membru fondator al Asociatiei Zetta.
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MARA GRIGORESCU ESTE FARMACIST SI DIRECTOR EUROGAMMA FLAVORS & FRAGRANCES, reprezentantul exclusiv 
în România al THALION LABORATORIES Franța  

ALINA ALMASAN,  CO-FONDATOR ROWE SI KEIKO BEAUTY INSTITUTE si Host al seriei de conferinte Beauty la Puterea 
Business destinat antreprenorilor din industria estetica, evenimente dedicate cresterii profesionale a jucatorilor din industria 
beauty.

TUNCAY ÖZTÜRK, CEO - MEDICINE PARK INTERNATIONAL
Tuncay Öztürk are o experiență vastă acumulată în Turcia, în perioada în care a lucrat la Acibadem Sports Medicine Center in 
departamentul de medicină alternativa. A venit în România pentru a aduce același tip de medicină, tehnologiile cunoscute 
internațional, dar și modelul elitist de profesionalism imprimat în medicină ca CEO al Medicine Park International. În prezent, 
compania pe care o reprezinta deține o serie de parteneriate importante la nivel internațional cu cele mai bune spitale din 
Grecia, Austria, Germania, Italia și Israel. 

17.00 – 17.30 ARTASIA - SANATATE, FRUMUSETE SI ARTA PRIN MISCARE
Artasia va invita intr-o calatorie in lumea artei stravechi de cultivare a vietii prin miscare si relaxare. Ii veti cunoaste prin 
intermediul unei scurte reprezentatii din care nu vor lipsi: Tai Chi, Yoga Taoista, Arte Martiale si dans.

17.40 – 18.10  –  BLIND DATE… WITH CHEF STEFAN POPESCU 
Are un parcurs care impresioneaza: Pullman Paris Tour Eiffel, Belcanto Lisabona (2* Michelin), Paul Bocuse Institute (3* 
Michelin) asa ca, pregatiti-va de un… blind date cu chef Stefan Popescu si ingredientele sale surpriza

18.15 –  18.30 
COFEE BREAK

18.35 – 19.10  –  PANEL: ROLUL SPECIALISTULUI IN ARHITECTURA & DESIGNUL DE INTERIOR  SPA si MEDSPA -
CREATOR DE CONTINUT. (partea I) - CONCURS BY DIZAINAR: CASTIGI UN OBIECT DIZAINAR PARTICIPAND LA 
TOMBOLA TERMALIA!
Moderator: Oana Mudura

Arh Miruna Ardelean
Arhitect, designer de interior si nu in ultimul rand urbanist, Miruna s-a specializat atat in tara, cat si in strainatate, urmand 
cursurile Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, Bucuresti, absolvind cursurile facultatii de Urbanism  si 
Arhitectura, completandu-le, ulterior, cu cele ale Universitiii degli studi di Palermo, Facolta’ di Architettura, Italia. De peste 
15 ani activeaza in domeniul designului de interior, avand o cariera atat in tara cat si in strainatate. Proiecte ce-i poarta 
semnatura sunt atat cele de design interior pentru spatii rezidentiale sau spatii publice, design customizat/design de produs, 
scenografii evenimente, lighting design, arhitectura civila, urbanism si peisagism. Este Owner la MIAR Design/Meet 
Architecture.

Mihnea Ghilduș, designer de produs, fondator platforma Dizainăr, Director Creativ DZNR Studio
Format ca designer de produs la Universitatea Națională de Arte, București, Mihnea și-a continuat traseul educațional la 
Academia de Arte și design din Stuttgart, Germania, unde a obținut masterul în Integral Studies. În 2014 a primit titlul de 
doctor în Design Medical, la Universitatea Naţională de Arte, București, unde a predat ca prof. asociat lector între anii 
2008-2016. Activează cu entuziasm în domeniul designul ambiental și designului grafic dar pasiunea lui pe plan profesional 
rămâne designul de produs. În 2012 a lansat Dizainăr, magazinul de design românesc pe care îl administrează din 
perspectiva “gospodarului creativ”, alături de echipa formată din 4 specialiști în comunicare și design. 
În cei peste 6 ani de activitate, echipa Dizainăr a creat și a consolidat un brand recunoscut pe piața românească de design și 
amenajări interioare și a promovat peste 200 de designeri români cu peste 700 de produse concepute și realizate în România. 
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Sergiu Califar, Interior Designer si Owner - Pure-Mess Design
Absolvent al Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti. Dupa terminarea studiilor a preferat sa isi 
desfasoare  activitatea pe cont propriu, pentru a-si putea contura propria viziune de studio creativ. O prima practica 
specializata a obtinut-o in SUA, unde a avut oportunitatea sa descopere domeniul HORECA. Designul interior din punctul lui de 
vedere, este un stil de viata, ce il ajuta sa puna in aplicare dorintele si nevoile beneficiarilor. 

DESPRE CONFORT LA PUTEREA 2 (PARTEA A 2-A), INVITATE SPECIALE:

Brindusa Bunea, Founder Guest Boutique – Tailored made Hospitality
Nascuta si crescuta in Cluj Napoca, fosta jucatoare profesionista de tenis, absolventa a Facultatii de Stiinte Economice, 
promotia 2003, sectia Managementul Firmei. Decide sa paraseasca Romania la 25 de ani, pentru a se forma profesional in 
cadrul a doua multinationale binecunoscute in domeniul HoReCa, Coca Cola HBC si UNILEVER Food Solutions. Timp de 8 ani de 
zile, aceste experiente ii definesc si contureaza principiile care ar trebui sa stea la baza oricarui business de succes.
In 2013 decide sa revina in tara, iar la sfarsit de 2014 Guest Boutique prinde viata. Indiferent că vorbim despre prosoape 
hoteliere si spa, lenjerii hoteliere, perdele, draperii sau accesorii hoteliere, aceste valori au devenit misiunea firmei pe care o 
conduce, iar o parte foarte importanta din eforturile sale in prezent se concentreaza pe continua identificarea și alegere a 
celor mai buni producatori din lume care sa garanteze constanta calitatii produselor in timp fără a face nici un compromis.

Alexandra Vasiliu, Sales Coordonator - SALESIANER
Cu peste 6 ani de zile experienta in compania austriaca Salesianer, Alexandra Vasiliu a interactionat activ cu domeniile 
medical si hotelier prin promovarea serviciilor companiei la nivelul intregii tari.
Cu acest prilej, a fost martora la evolutia sistemului medical romanesc atat privat cat si de stat, in special in zona balneo si 
recuperare. Totodata, a urmarit indeaproape dezvoltarea industriei ospitalitatii romanesti din punct de vedere al 
standardelor de calitate, ce au fost in continua evolutie, mai ales cand vine vorba de servicii conexe precum conceptul de SPA,  
toate aceastea fiind dictate de cresterea constanta a industriei, concurentei si nu in ultimul rand de exigentelor clientilor.  

19.15 – 19.25  –  IN PASI DE DANS: RADU CHRISTIAN TUDORACHE şi ANDRA GABRIELA PREDA
Are 17 ani si este elev al Colegiului Național de Informatică Tudor Vianu iar ANDRA GABRIELA PREDA, tot 17 ani si este elevă a 
Colegiului Național Spiru Haret. Sunt sportivi legitimați la Clubul de Dans Sportiv "Pas În Doi" București, condus de profesorii 
Maria si Virgil Grigore. Au un palmares impresionant de titluri si competitii dar…mai bine va invitam sa ii admirati pentru 
pasiunea si starea de bucurie fara margini pe care le pun in fiecare pas de dans!

19.30  GALA TERMALIA AWARDS 2019/COCKTAIL SI DECERNAREA PREMIILOR. SESIUNE FOTO
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Despre Rouge Media

Rouge Media este Fondator si Organizator consacrat de evenimente profesionale in domeniul Beauty, 
Spa&Wellness si Medical Estetic in Romania: Cosmobeauty (www.cosmobeauty.ro) – un eveniment 
grandios care, in 2020 bifeaza editia cu no 12, alaturi de celelalte doua proiecte care se bucura de un 
succes incontestabil: Termalia (www.termalia.ro), editia a 3-a si Makeup Forum, editia a 2-a 
(www.makeupforum.ro).  
Pe langa acestea, Rouge Media ofera servicii de:

Media PR
Rouge Media, agentie de PR: cream strategii de comunicare pentru clientii nostri, construind relatii win-
win. Ne plac comunicarile care ne pun la incercare creativitatea si flexibilitatea. Clienti din diferite 
domenii de activitate: beauty, medical, farmaceutice, luxury design, educatie, sanatate, industria 
ospitalitatii au beneficiat de expertiza noastra. 

Design
La Rouge Media stim ca imaginea si designul de calitate fac casa buna cu afacerile de succes. Tinem 
seama de aceasta componenta, ne reprezinta, si o includem in tot ceea ce facem. De la logo-uri la social 
media si materiale tiparite, facem ca totul sa arate asa cum fiecare dintre voi isi doreste. Pe scurt, 
perfect...

Event Production
Avem in portofoliu evenimente proprii, relevante, insa la fel de mult ne provoaca ideea de a concepe si 
gestiona evenimente memorabile pentru clientii nostri: Conferinte, General Meetings, Evenimente 
corporate, Gala Dinners, Special Event Parties. 

Content & Editing
Suntem mandri de maniera noastra de lucru: facem o documentare serioasa, suntem organizati si 
transpunem informatiile coerent, dar impactant. Asa se explica continutul puternic pe care il generam si 
transmitem de fiecare data. 

Clienti
Portofoliul detinut de Rouge Media s-a imbogatit cu cele mai apreciate si respectate nume din domeniul 
beauty, wellness, medical, luxury design, iar Rouge Media si-a consolidat reputatia alaturi de cele 
cateva sute de clienti ai agentiei.
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