Monthly Business Creation and Networking Report from Tel Aviv, Israel.
รายงานการเข้าพบผูน้ าเข้า/ผูป้ ระกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพือ่ สร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้า
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ 75 : เดือนธันวาคม 2561 (10 - 14 ธันวาคม 2561)
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร
ชื่อ นาย Niki นามสกุล Feldman
ตาแหน่ง Manager ร้านสปา Horizon Spa
ที่อยู่ 115 Hayarkon Street, Sheraton, B floor, Tel Aviv, Israel
โทรศัพท์ +972 035 575 7977 โทรสาร Email : niki@horizonspa.co.il
website : www.horizonspa.co.il
2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร
2.1 ร้านสปา Horizon Spa ก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม
2561 และตั้ ง อยู่ ที่ บ ริ เ วณชั้ น ล่ า งของโรงแรม
Sheraton Tel Aviv มี พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารขนาด 500
ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้อง treatment
room จานวน 15 ห้อง / ห้อง sauna ห้อง stream
/ relaxation area / tanning roomและ soothing
lounge
2.2 ร้านสปา Horizon Spa ให้บริการนวดสปาหลายรายการ เช่น Classic Swedish, Aromatherapy
Massage, Deep Tissue Massage, Combined Massage, Prenatal Massage, Sports Massage,
Shiatzu Massage, Hot Stone Massage, Abhyanga, Ayurveda เป็นต้น ค่าบริการประมาณ 350 –
450 เชคเกล ต่อ 50 นาที และประมาณ 450 – 600 เชคเกล ต่อ 75 นาที และประมาณ 500 – 625
เชคเกล ต่อ 90 นาที โดยมีพนักงานที่เป็น professional therapists ประมาณ 15 ราย

Disclaimer : ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ
3.1 Mr. Feldman ให้ ข้ อ มู ล ว่ า ธุ ร กิ จ สปาเป็ น ธุ ร กิ จ หนึ่ ง ที่
สามารถเติ บ โตได้ ค่ อ นข้ า งดี ใ นประเทศอิ ส ราเอล เนื่ อ งจากชาว
อิสราเอลนิยมใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพและความงาม มีการแข่งขัน
ในธุรกิจค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ผู้เข้าใช้บริการ ณ Horizon Spa ส่วนใหญ่
เป็ น บุ ค คลภายนอกร้ อ ยละ 80 และแขกของโรงแรม Sheraton
ร้อยละ 20
3.2 ร้านสปา Horizon Spa มีการใช้ผลิตภัณฑ์สปาระดับ high
end เช่น น้ามันสาหรับนวด ครีมและโลชั่นสาหรับนวด น้ามันหอม
ระเหยจาก AHAVA และ Dermalogica เป็ น ต้ น โดยมี ก ารให้ บ ริ ก าร Facial and Body Treatment เช่ น
Lymphatic Drain Facial Massage, Anti Stress Facial Massage, Anti Aging Facial Massage, Mineral
Contouring – Slimming Treatment, Mineral Botanical Uplifting Body Exfoliation, Dead Sea Body
Salt Scrub เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการแบบ Couples Treatment Packages ด้วย
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4. ประเด็นข้อคิดเห็น/การดาเนินการ
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้บริษัทร้านสปา Horizon Spa พิจารณา
เข้าร่วมงาน Style ที่มีกาหนดจัดงานเป็นประจา
ทุ ก ปี ใ นประเทศไทย ซึ่ ง มี product groups
หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์สปา สุขภาพและความ
งาม เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน เป็นต้น ทั้งนี้ สคต. ณ
กรุงเทลอาวีฟ จะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศอิสราเอล เพื่อหา
แนวทางในการส่ งเสริมการทาธุรกิจสปาของไทย
และการขยายตลาดบริการ ผลิตภัณฑ์สปาของไทย
ต่อไป
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
13 ธันวาคม 2561
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