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Wellness i vandkanten vækster
De seneste år har wellness-branchen oplevet en stor fremgang, der både medfører et
behov for mere arbejdskraft og skaber afledte arbejdspladser i området.
Den udvikling ser man blandt andet i Nordjylland, hvor velvære skaber arbejdspladser i et
ellers presset vandkantsdanmark.
Mens mange brancher kæmper for overlevelse, har wellness-branchen de seneste år vist sig
som et wild card, der går mod udviklingen og oplever vækst.
Denne vækst er især tydelig hos de fire spa- og wellness-steder Seasons Spa på Ruths Hotel,
Læsø Kur, Hotel Viking og Romulus i Skallerup Seaside Resort i Nordjylland,
hvor de alle har udvidet antallet af medarbejdere for at imødekomme efterspørgslen.
”Vi har hele tiden haft et skarpt fokus på at levere professionelle behandlinger.
Den beslutning har båret frugt i form af en markant, positiv vækst, og derfor er det naturligt
at opruste på medarbejderfronten,
så gæsterne fortsat oplever høj kvalitet, når de besøger os fremover,” fortæller direktør
Brian Fabricius fra Hotel Viking.
Wellness i hverdagen
Kundernes forventninger til wellness har udviklet sig de seneste år, og mange stiller højere
krav til kvaliteten af spabehandlingerne og til lavpraktiske faktorer som mere fleksible
åbningstider.
For en større del af gæsterne kommer spa- og wellness ikke kun i form af weekendophold
men er blevet en del af hverdagen hele året.
”Gæsterne er blevet mere fleksible, og flere kommer også midt på ugen, hvor de nyder et
tiltrængt afbræk fra hverdagen.
De tager fri fra arbejde et par dage, slapper af her og tager hjem og holder weekend med
resten af familien.
Den tendens står på året rundt, og sæson betyder mindre og mindre.
Derfor skal vi også følge med kunderne, og det kræver flere medarbejdere,” fortæller
aktivitetschef Sophie Stenild fra Romulus i Skallerup Seaside Resort.
Ringene i spa-vandet
Det er dog ikke kun i forhold til beskæftigelsen blandt behandlere, at den positive udvikling
kan mærkes.
Når der kommer flere gæster til spa-stederne, smitter det øgede aktivitetsniveau af på
lokalområdet.
”Selvom vi har mange lokale gæster fra øen, kommer mange gæster også hertil med færgen.
Vores éndags-pakke, der indeholder færgeoverfart,
er rigtig populær, og det stigende salg smitter både af på færgedriften og øens andre
aktører,” fortæller Finn Taul fra Læsø Kur.

Den positive afsmitning på lokalområdet er ikke kun forbeholdt Læsø, men gælder hele
Nordjylland, og intet tyder på at udviklingen vender lige foreløbig.

Fakta:
Hotel Viking, Ruths Hotel, Læsø Kur og Romulus i Skallerup Seaside Resort er fire spa- og
wellness-steder med hver deres særlige profil. De er dog fælles om at tilbyde høj kvalitet,
personlig service og udsøgte oplevelser tæt på hav, strand og frisk luft.
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