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Despre SuperTeach

Oare există ceva mai important în România decât educația?

Cum ar fi să avem profesori care văd măreția în fiecare copil? Profesori a caror mentalitate 
este deschisă către copii și darurile lor.

SuperTeach este proiectul prin care vrem să inspiram și să ajutăm practic tot  
mai mulți profesori să fie astfel.

Licitează! Vei pleca acasă cu un obiect deosebit și cu bucuria că ai contribuit la educația 
României!

Artiști, sportivi, antreprenori, companii, lideri din business, dăruiesc astăzi pentru educație 
diverse obiecte și experiențe.

Le poți licita deschis sau silent. 
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TELEKOM
CATALOGUL ELECTRONIC | ADSERVIO

Adservio are interfață intuitivă și spațiu de stocare nelimitat care permite profesorilor să creeze 
rapid grupuri și clase, să aloce și să corecteze teme, să programeze lucrări de control și teze, să 
urmărească progresul elevilor și nu doar atât. Centralizând totul pe o singură platformă, eliminăm 
birocraţia și ii ajutăm pe profesori să câștige timp pentru activitatea didactică.
CONECTAT
Profesorii sunt în permanență în contact cu elevii, părinții și colegii. Și știm cu toţii că o comunicare 
eficientă este răspunsul tuturor problemelor ce pot apărea în traseul educațional.
INTERACTIV
Cu Adservio, elevii se implică mai mult și comunică mai ușor. Profesorii pot posta subiecte de 
discuție, pot trimite teme elevilor direct în cont și le pot oferi feedback. Iar toate acestea încurajează 
comunicarea și interactivitatea în procesul educaţional.
SUSȚINUT
Adservio a fost construit împreună cu peste 100 000 de profesori, elevi și părinți. Feedback-ul primit 
de la utilizatori a definit fiecare modul dezvoltat.
VERSATIL
Adservio oferă posibilitatea de a personaliza modul în care se folosește platforma Adservio: note și 
absenţe, comunicarea cu părinţii, elevii și cu ceilalţi profesori, sau urmărirea evoluţiei elevilor din 
toate clasele.
www.adservio.ro

BCR | ȘCOALA DE BANI

Pentru a obține bunăstarea pe care ne-o dorim, pentru a ne împlini visurile este necesar ca fiecare 
dintre noi să știe cum să-și administreze banii cât mai eficient.
Studiile, însă, arată că românii sunt pe ultimul loc la educație financiară în Europa Centrală și de 
Sud-Est, și pe locul 124 din 141 la nivel mondial.
BCR și-a propus să crească încrederea românilor în deciziile lor financiare, susținându-i cu educație 
financiară gratuită! 
Cu această misiune s-a născut Școala de Bani, care te învață cum să devii independent financiar. 
Deși o faci în fiecare zi, vei vedea că administrarea banilor are câteva secrete simple și practice care 
te vor lua prin surprindere și care te vor învăța cum să obții mai mult de la banii tăi.
www.bcr.ro/ro/scoala-de-bani

Sponsori Sponsori
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Parteneri

VINEXPERT

Cu experiență de 20 ani, Vinexpert este cel mai conoscut lanț din România specializat în importul și 
distribuția de vinuri premium, spirtoase, delicatese și accesorii, dar și unul dintre principalii promotori 
ai culturii vinului în România.
Misiunea Vinexpert este de a promova vinurile și spirtoasele premium, a contribui la educarea iubitorilor 
de vin și a cultiva apetitul pentru degustarea și aprecierea produselor de înaltă calitate. Portofoliul 
Vinexpert include peste 2500 de etichete, majoritatea vinurilor fiind importate direct și în exclusivitate.
Vinexpert este importator al renumitului brand RIEDEL. Importaă și o gamă completă de accesorii 
specializate, cum ar fi Pulltex și VacuVin.
www.vinexpert.ro 

ENAYATI GROUP

La sfârșitul anului 2020, Enayati Group va însemna o investiție de aproximativ 75 milioane de euro, din 
care 60 milioane de euro sunt dedicate complexului pentru vârstnici Enayati Medical City și va deveni 
în același timp unul dintre cei mai importanți angajatori medicali din România, cu aproximativ 700 de 
angajați.

Enayati Group are 3 paliere de business :

1. Furnizor de servicii medicale – clinica Intermedicas de concierge medicine, second opinion, tumor 
board ; 2019-2020 dezvoltarea de către Enayati Group a celui mai mare complex medical dedicat 
vârstnicilor din România, Enayati Medical City, care va include și un spital de oncologie ; de aproape 10 
ani există policinicile sociale ale Fundației Inovații Sociale Regina Maria ;

2. HealthCommunication group (MedicHub în parteneriat cu Media Med Publicis, revista Viata 
Medicală) – soluții complete de marketing și comunicare, inclusiv content pentru lumea medicală; 

3. Investiție în start-up-uri medicale – Medijobs (platformă de recrutare pentru personal medical) și 
Docbook – (aplicație pentru programări online).

Sponsori
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Costum office sau de seară din linia TRENDS by 
Adina Buzatu realizat semisartorial din stofă de lână 
cu finețe ridicată de la Dormeuil, Loro Piana, Vitale 
Barberis Canonico, Holland&Sherry sau Fratelli 
Delfino.
Cumparatorul, cu ajutorul profesioniștilor TRENDS 
by Adina Buzatu, va avea posibilitatea să-și aleagă în 
magazin modelul dorit în funcție de aspectul fizic și de 
preferințele sale.
www.adinabuzatu.ro

4. Costum bărbătesc la comandă 
by Adina Buzatu

preț pornire

500 �

Când vorbim de golf, avem pentru partea de practice 
simulatorul indoor și zonele de putting green, chipping 
area, bunkere de nisip cât și driving range-ul acoperit, 
cu sistem audio integrat și 20 de locuri disponibile pe tot 
parcursul anului. Lacul unic de 5ha cu insulă și 2 green-uri 
unde pasionații golfului au posibilitatea să își exerseze 
măiestria completează tabloul acestui practice customizat, 
unic. 1 lecție de golf cu instructor profesionist pentru 2 
persoane  Sunt disponibile 2 vouchere.
www.theodoragolfclub.com 

3. Theodora Golf Club

preț pornire

80 �

Situat în Pădurea Băneasa, în inima unei zone verzi și 
liniștite, departe de atmosfera zgomotoasă și aglomerată 
a capitalei, dar la doar 20 de minute de mers cu mașina 
de centrul orașului, Stejarii Country Club se întinde pe 
o suprafață impresionanta de aproximativ 50.000 mp2. 
Combinând o varietate generoasă de servicii, Clubul 
creează o atmosferă selectă și primitoare, îmbinând 
armonios serviciile de sport, relaxare și wellness. Din 1 
mai, este deschisă și piscina olimpică exterioară încălzită 
(280 Celsius). Abonament de 1 zi pentru 2 persoane
Sunt disponibile 5 pachete.       www.stejariicountryclub.ro

2. Stejarii Country Club

preț pornire

150 �

Brațară confecționată din cristale Swarovski chaton 
de culoare mov opal și gri antracit, cristale biconice 
roz opal și mărgeluțe japoneze Miyuki. Elementul de 
închidere este din metal suflat cu aur 14K.

1. Simona Aricisteanu

preț pornire

100 �

Parteneri

AUR’A

Aur’a – Miracolul din Munții Banatului
Apa Aur’a provine din Izvorul Ursoanea, situat la Ocna de Fier (județul Caraș Severin), la poalele 
Masivului Cracul de Aur din Munții Banatului. Izvorăște din munte și ajunge la suprafaţă filtrată natural 
prin straturi de nisip, pietriș cu nisip, bolovănișuri, argile și pământ vegetal. Acest proces natural îi 
atribuie proprietăţi unice: pH 8.28, conţinut de coloizi de aur și argint, absenţa materiilor organice.
Din dorința de a păstra nealterate aceste proprietăți, îmbutelierea se realizează la sticlă, conform 
standardelor de calitate, într-o fabrică modernă, pe o linie complet automatizată, situată în imediata 
apropiere a izvorului.
Aur’a prezintă un cumul de calităţi vitale pentru sănătate cu beneficii extraordinare pentru consumator, 
sursă de sănatate care purifică trupul și asigură vitalitate și longevitate. Proprietățile pe care le prezintă 
datorită compoziției unice o plasează pe piața apelor de lux la nivel mondial. Aur’a se distinge din 
mulțimea și diversitatea mărcilor de apă minerală, regăsindu-se printre cele mai exclusiviste ape 
potabile din lume.
Recunoașterea națională și internațională ne onorează
Analizele de laborator, realizate în rețeaua de laboratoare Wessling, cu sediul central în Altenberge 
(Germania) și în Laboratorul de Spectometrie de Masă, Cromatografie și Fizica Ionilor din cadrul 
prestigiosului Institut Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotropice și Moleculare din 
Cluj Napoca, relevă indicatori chimici și microbiologici fără egal.
Aur’a este singura apă din România premiată cu trei stele de aur la Bruxelles, în 2016 și 2017, cu distincția 
Superior Taste Award, de către Institutul Internațional pentru Gust și Calitate. De asemenea, Aur’a este 
singura apă din România desemnată din 2016 Trust Mark și partener strategic al Uniunii Camerelor de 
Comerț Bilaterale din România.
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Theodora Golf Club este un teren de golf de excepție, 
la design-ul său aducându-și aportul specialiști care 
au creat parcursuri unice, finalizate cu cel mai lung 
traseu din Europa - par 6 - 735 m. Terenul de golf se 
întinde pe 56 ha cu 18 parcursuri în lungime totală de 
6518 m și numără 4 parcursuri par 3, 10 parcursuri par 
4, 3 parcursuri par 5 și 1 parcurs par 6.

1 membership junior cu vârsta de până la 10 ani 

www.theodoragolfclub.com

8. Theodora Golf Club

preț pornire

650 �

Cercei confecționați din perle (12mm) și cristale 
biconice 4mm/cristale picătură 15x11 mm Swarovski și 
margelute japoneze Miyuki.
Elementele de închidere sunt din argint suflat cu aur 
de 14K.

6. Simona Aricisteanu 

preț pornire

70 �

Un workshop intens de 2 ore în cadrul întâlnirilor 
de management anuale, în care grupul de manageri 
poate descoperi impactul mentalității în modelarea 
comportamentelor, având la îndemână instrumente 
moderne, platformă online de evaluare și un trainer cu 
renume. 
www.idp-romania.ro

5. Pachet IDP – workshop 2 ore

preț pornire

1500€

Theodora Golf Club este un teren de golf de excepție, 
la design-ul său aducându-și aportul specialiști care au 
creat parcursuri unice, finalizate cu cel mai lung traseu 
din Europa - par 6 - 735 m. Terenul de golf se întinde 
pe 56 ha cu 18 parcursuri în lungime totală de 6518m și 
numără 4 parcursuri par 3, 10 parcursuri par 4,
3 parcursuri par 5 și 1 parcurs par 6
Voucher green fee de 18 cupe pentru 2 persoane pe 
terenul de golf de la Theodora Golf Club 

www.theodoragolfclub.com 

12. Theodora Golf Club

preț pornire

80 �

Andy Szekely, fondatorul BootCamp University şi 
creatorul programului Speaker Masterclass, îți face 
o promisiune: “ÎN DOAR 4 ZILE te învăț cum să 
transformi radical modul în care ții o prezentare, un 
discurs sau, pur și simplu, modul în care comunici cu 
cei din jurul tău!”. 

Speaker MasterClass - GOLD (20.06-23.06 & 29.06)

www.speakermasterclass.ro

11. Curs Andy Szekely (4 zile) – 
Speaker Master Class - GOLD

preț pornire

1200 �

Clinica Kinetic Sport & Medicine este cea mai modernă 
clinică de kinetoterapie și fizioterapie din sistemul privat 
de sănătate din România. Oferă o gamă variată de servicii 
de recuperare sportivă și medicală, începând cu evaluarea 
aparatului locomotor și realizarea unor tratamente 
personalizate de kinetoterapie, fizioterapie, terapie 
manuală, masaj, acupunctură și reflexoterapie.
1 pachet de 12 ședinte de recuperare medicală (fizio și 
kineto) + 1 checkup posturologie & evaluarea aparatului 
locomotor 
www.kinetic.ro

10. Kinetic

preț pornire

600 �

Cunoști un elev de liceu care dorește să urmeze 
o facultate în străinătate? Pachetul de consiliere 
UNIVERSALIO oferă consiliere personalizată pentru 
admitere la universități de top din lume. Consilierii 
UNIVERSALIO vor fi alături de liceul de elev pas 
cu pas, de la decizia de a studia în străinătate până 
la acomodarea în noul oraș, având capacitatea de a 
anticipa întrebarile legate de toate aspectele vieții de 
student într-o țară străină.
Sunt disponibile 3 pachete.
www.universalio.ro

9. Pachet consiliere Universalio

preț pornire

450 �

Colier din aur alb de 18K încrustat cu 12 diamante transparente 
tăietură rotundă - 0.410 carate culoare G-H, claritate SI. 
Compania Teilor a fost înfiinţată acum două decenii de către 
o echipă de bijutieri experimentaţi și entuziaști, care şi-au 
dorit să creeze o linie de bijuterii unică, cu design imprevizibil, 
elegant și nu întotdeauna clasic. În prezent, rețeaua de magazine 
Teilor cuprinde peste 30 de locații în întreaga țară, la care se 
adaugă prezența online a brand-ului, www.teilor.ro. Teilor este 
un concept bazat în întregime pe bijuterii cu diamante și pietre 
prețioase naturale, oferind publicului o experiență pe care nu o 
poate regăsi în niciun alt loc.

7. Teilor
Colier din aur alb de 18K

preț pornire

1000 �
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Îți place să joci tenis și să socializezi cu prietenii? Ai 
un nou motiv de discuție: vino pe teren cu racheta 
semnată de Horia Tecău!

16. Rachetă de tenis
semnată de Horia Tecău

preț pornire

300 �

Credem că arta este plină de emoție, personală și 
dinamică. Experiența achiziției unei lucrări, care să 
bucure ochiul și sufletul deopotrivă, trebuie să fie la 
fel. De aceea, noi nu oferim produse de serie, ci oferim 
colecții de imagini, opțiuni de print și finisare, așadar, 
posibilitatea de a vă crea propria versiune a lucrării 
preferate.
Columna Traiana. Lucrare din colecția de gravuri 
“Magnificenze Di Roma” de Giovanni Battista Piranesi. 

www.printalio.ro

15. Printalio – Columna Traiana 

preț pornire

70 �

Brățară confecționată din perle Swarovski (dimensi-
une 6 mm și 3 mm), mărgeluțe turcoaz Superduo din 
sticlă și mărgeluțe japoneze Miyuki. Elementul de 
închidere este din metal suflat cu aur 23K, având o 
perlă Swarovski.

14. Simona Aricisteanu 

preț pornire

70 �

7 zile de vis în Rezervația Deltei Dunării, în Complex 
Green Village. Pachetul include: transport individual, 
6 nopți cazare în cameră dublă (duminică-joi), în 
perioadele 01.06-04.08.2019 sau 12.08-22.12.2019, în 
limita disponibilității, cu pensiune completă şi transfer 
din Murighiol dus-întors incluse. Confirmarea fermă 
a perioadei de călătorie se va face cu minimum 14 zile 
înaintea începerii sejurului. 
www.greenvillage.ro

13. Pachet Green Village

preț pornire

1000 �

Unele momente în viață sunt neprețuite. Petrecere 2 
ore la un prânz cu Fady Chreih, CEO la Regina Maria, 
The Private Healthcare Network, și descoperă noi 
orizonturi în business!

20. Un prânz cu un CEO
... Fady Chreih

preț pornire

250 �

Curs foto: 1 sesiune teorie și 1 sesiune practică pentru 5 
persoane/pachet
Partea teoretică: funcțiile de bază ale aparatului foto 
digital, măsurarea luminii, histograma, expunerea, 
câmpul de profunzime, elemente generale de 
fotocompoziție, planuri și unghiuri în fotografia de 
portret  etc.
Practică: workshop outdoor - natură și portrete
Preț pornire: 300 lei/persoană x 5 persoane = 1500 lei
Sunt disponibile până la maxim 3 pachete.
www.foto4ever.ro

19. Foto4ever

preț pornire

300 �

Atunci când membrii echipei colaborează, ajutându-se 
reciproc, fiind responsabili și implicați, motivați să se 
autodepășească permanent, rezultatele de business 
sunt mult îmbunătățite. Atunci când îl vezi pe cel de 
lângă tine la fel de important ca tine însuți, vei reuși 
să ai un impact mai mare asupra celor din jur și în 
societate.
Programul de Mentalitate Deschisă descătușează 
sinergiile și dă un boost afacerii tale.
2 zile – grup de 25 persoane.

18. Program training 2 zile
Outward Mindset in Business

preț pornire

11000 �

Ceasurile Augustin Matei sunt personalizate, pe 
tematici, lucrate manual în proporție de 75%. 
Carcasă de oțel de 38mm, cu mecanism Swiss 
automatic, cadran pictat manual cu 4 safire roz și curea 
exotică de șopârlă neagră.

www.augustinwatches.com

17. Ceas Augustin Matei
feminin

preț pornire

1500 �
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Electric Castle este o experiență unică și autentică de 
5 zile care se desfășoară în fiecare an la castelul Bánffy 
din Bonțida - un mic sat istoric din apropierea orașului 
Cluj Napoca din Transilvania.

2 bilete 

www.electriccastle.ro

24. General Access Electric Castle 
(17-21 iulie 2019)

preț pornire

110 �

Electric Castle este o experiență unică și autentică de 
5 zile care se desfășoară în fiecare an la castelul Bánffy 
din Bonțida - un mic sat istoric din apropierea orașului 
Cluj Napoca din Transilvania. Prin amestecarea artelor 
și a tehnologiei cu o linie muzicală eclectică, un concept 
arhitectural unic și peisajul uluitor al castelului medieval 
uimitor, Electric Castle redefinește modul în care oamenii 
interacționează cu un festival de muzică, rupând granițele 
dintre muzica electronică și reggae, mainstream și 
subcultură. Sunt disponibile 4 bilete.
www.electriccastle.ro

23. Premium Pass Electric Castle 
(17-21 iulie 2019)

preț pornire

150 �

Adventure Center crează oferte personalizate pentru fiecare 
companie în parte, începând de la cazare până la activități 
(speologie, via ferrata, caiac și rafting, escaladă pe stâncă, 
mountain bike etc.), oferind echipelor o experiență de neuitat. 
Via Ferrata, tradus drumul de fier, este o activitate ce presupune 
parcurgerea unui traseu montan prevăzut cu cabluri, scări, 
poduri trepte și scoabe metalice. Servicii de teambuilding 
pentru parcurgerea unui traseu de Via Ferrata pe Vadul 
Crișului sau Cheile Bicazului,  oferite pentru un grup de 15-20 
persoane – ghidaj specializat, echipament tehnic certificat, taxe 
și avize aferente, foto și video.                   www.adventurecenter.ro

22. Adventure Center

preț pornire

1100 �

Hartă veche a Transilvaniei realizată în 1566 de 
Abraham Ortelius. Harta cuprinde în întregime 
Transilvania și mici părți din Țara Românească.

www.printalio.ro

21. Printalio – 
canvas „Transilvania”  

preț pornire

70 �

Dacă ai un brand care se adresează părinților și 
copiilor de până la 10 ani, o campanie de 1 lună la Itsy 
Bitsy va face diferența. 
Campanie de difuzare spot audio in valoare de 5.000 
euro la rate-cardul Itsy Bitsy. Acoperire în peste 70% 
din mediul urban mare.

28. Campanie de publicitate
Radio Itsy Bitsy

preț pornire

1800 �

Cursul Speaker Elite te va ajuta să scrii un discurs 
puternic, să ai o prezentare de 10, să comunici eficient 
cu cei care te ascultă. Săptămânal - două lecții video 
însoțite de exerciții, care să te ajute în structurarea 
speech-ului. Timp de 10 săptămâni exersezi tehnicile 
și ții discursuri de 5 minute.  La final, ne întâlnim în 
cadrul Speaker Elite Conference, pentru a celebra 
succesul tău, prin coaching live pe scena. Speaker 
Elite - Silver (Cluj/Buc/Oradea/Timișoara)
www.speakerelite.ro

27. Curs Andy Szekely-Speaker Elite
(10 săptămâni/online + live)

preț pornire

600 �

În 2019 Simona are un nou pachet de rachete cu care 
sa recucerească locul 1 Mondial – model Wilson Blade 
98. Una dintre ele a fost păstrată pentru tine! În acest 
an, poți domina terenul de zgură cu bagheta magică 
semnată de Simona.

26. Rachetă semnată de
Simona Halep și tricou

preț pornire

500 �

Ceasurile Augustin Matei sunt personalizate, pe tematici, 
lucrate manual în proporție de 75%. Ceasul licitat este 
unul cu poveste, cu carcasă de 42 mm super polișată, oțel 
inoxidabil, geam safir, spatele vitrat. Rezistență apa 3 Atm. 
Mecanism Eta 2824-2 calibrul, automatic (Swiss made) cu 
25 rubine și o autonomie de 40/h. Curea exotică caiman și o 
curea rezervă vițel. Cadran din argint de 98% puritate, lucrat 
manual și punctat manual în ulei extra fin. Reprezentarea 
este inspirată din Leonardo da Vinci | Proporțiile omului. 
www.augustinwatches.com

25. Ceas Augustin Matei
bărbătesc

preț pornire

2300 �
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1 pachet de servicii de curățenie generală pentru spații 
de birouri. 
Pachetul include curățenia unui spațiu de 1500 mp sau 2 
intervenții în cazul în care spațiul are între 500-700 m2.
www.curatenieprofi.ro 

35. Curățenie Profi

preț pornire

1500 �

4 Pachete Servicii design / creație publicitară
PACHET 1 = 300 EURO - Key Visual promovare
PACHET 2 = 400 EURO - Branding (creare logo) + Set 
Stationery (cărți de vizită, foi cu antet, mapă)
PACHET 3 = 500 EURO - Prezentare electronică (max 
20 slides)
PACHET 4 = 800 EURO - Design Broșură (max 16 
pagini) + Consultanță print premium (alegere hârtie, 
simulari finisaje premium, discuții cu tipografia)
www.bellstudio.ro

34. Bell Studio – creative studio 

preț pornire

2000 �

2 Nopți cazare cu mic dejun 
În cameră Junior Suite Premium pentru 2 adulti
(Acces SPA, parcare, taxe și internet incluse)
În functie de disponibilitate, cu rezervare în prealabil.
contact : rezervari@telefericgrandhotel.ro
tel. : 0368.100.200
www.telefericgrandhotel.ro

33. Teleferic Grand Hotel
Poiana Brașov

preț pornire

350 �

Evaluezi activitățile academice, extracurriculare și personale în 
care te-ai implicat până acum și cum te-au ajutat ele să te dezvolți, îți 
descoperi interesele și pasiunile și faci legătura între cum ești și ce 
vrei să faci, îți formezi imaginea de ansamblu asupra domeniilor de 
activitate potrivite profilului tău, identifici alternative de domeniu sau 
job și le analizezi obiectiv pentru a lua o decizie informată, îți dezvolți 
abilitățile de informare și analiză a pieței muncii (job/internship/
voluntariat). Consilierii Opțiuni de Carieră sunt consultanți acreditați 
GCDF – acreditare internațională pentru consilieri vocaționali.
Preț pornire 1 pachet Grow 100 euro.  Sunt disponibile 3 pachete.                 
www.cariera.optiuni.ro

32. Pachet de consultanță
vocațională pentru liceeni

preț pornire

110 �

Cuțit vânătoare/outdoor, din oțel Damasteel, 
inoxidabil, gardă alamă, gravată manual, mâner desert 
Ironwood, lungime totală 240mm, teacă de piele 
tăbăcită vegetal. Fb/sfknives

31. Cuțit vânătoare by Sami Faur

preț pornire

400 �

iDentity Clinic vă întâmpină cu o echipă 
multidisciplinară de specialişti care pot aborda inovativ 
și cu eficiență toate tipurile de afecţiuni din sfera 
oro-dentară. Locații: Sector 1 – zona Pasaj Băneasa, 
Sector 2 – Decebal. Albirea dinților la cabinet (In Office 
Bleeching) constă în aplicarea unui gel de albire pe 
dinții pacientului, după protejarea prealabilă a gingiei. 
Pentru activarea gelului se va folosi o lampă specială 
laser. Pachetul oferit include și consultația și evaluarea 
radiologică digitală. 1 ședință / 1 h
www.identityclinic.ro

30. Albire profesională
în cabinet by iDentity Clinic

preț pornire

400 �

Fuziunea perfectă între atmosfera de Spa, Artă și Design. 
Vă invităm să descoperiți primul spa internațional din 
România: Shiseido Spa at Stejarii Country Club. Spa-ul vă 
pune la dispoziție suite de terapie, piscină de relaxare și 
terasă cu vedere spre pădure, Hammam, saună, salon de 
înfrumusețare și studio wellness. Vă oferim o gamă variată 
de tratamente Shiseido, precum și tratamente adiționale, 
nutriție, yoga și pilates, care vă vor imbunătăți starea de 
spirit și vă vor revigora sufletul! Kuroho Body Massage – 90 
de minute (valabil luni- vineri) Sunt disponibile 2 vouchere 
de 1 persoană.        www.stejariispa.ro

29. Shiseido Spa

preț pornire

100 �



FONDATORI

SPONSORI

PARTENERI STRATEGIGI



 www.superteach.ro

GALA CARITABILĂ
SuperTeach 2019

Licitaţie pentru educaţie
15 mai | 19:00 | Stejarii Country Club

CATALOG LICITAŢIE


