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Z jednej strony mamy kryzys, pole-
gający na zastoju, o którym donoszą 
handlowcy; z drugiej – dużą ilość no-
wych inwestycji. Sprzeczne doniesienia 
z rynku mają jednak wspólne mianow-
niki. Jednym z nich jest zamykanie sa-
lonów solaryjnych, które od wielu lat 
prosperowały na rynku. Dlaczego tak 
się dzieje? Na to pytanie można odpo-
wiedzieć na kilka sposobów. Najczęst-
szym powodem jest jednak niechęć do 
podejmowania dalszych inwestycji. 
Niechęć, lub brak wiedzy w co moż-
na zainwestować. Coraz więcej wła-
ścicieli salonów zaczyna rozumieć, że 
nowe urządzenie opalające to niejedy-
na opcja, jaką należy brać pod uwagę, 
planując nowe inwestycje. Przeciwnie 
– inwestycja w urządzenia pozwalają-
ce na rozszerzenie oferty pozwala za-
oferować usługi na zupełnie nowym 
poziomie

Nowa ERA

Masaże rolkowe znane są na naszym rynku od kilku lat. Wydaje się 
jednak, że wciąż zbyt mało o nich wiemy, ponieważ sami inwestorzy 
nie wypowiadają się z wielką euforią na ich temat. Dlaczego tak się 

dzieje? Może dlatego, że nie są do końca przygotowani do świadczenia 
tego typu usług. Producenci i dystrybutorzy tego rodzaju sprzętu często 

nie przygotowują rynku wystarczająco, by odnosić na nim sukcesy. 
Teraz sytuacja może się diametralnie zmienić. To za sprawą rodzimego 

Rollmastera! To innowacyjne urządzanie posiada wiele zalet, które 
mogą zagwarantować inwestorowi – w tym również właścicielowi 

salonu solarium – nowe grono zadowolonych klientów. 

Prezentacja

Rollmastera! 
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Jedną z możliwości, które niewąt-
pliwie należy wziąć pod uwagę, jest 
wyposażenie salonu np. w Rollmaster! 
Urządzenia, które otwiera przed nami 
nową erę masażu rolkami. 

Nowatorski pomysł
Rollmaster to urządzenie opracowa-
ne i produkowane przez rodzimą firmę 
Media Publication, obecną na rynku od 
2001 roku. Produkty firmy odróżnia od 
propozycji konkurencji kilka istotnych 
elementów. 

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to uni-
kalny wygląd, który zawdzięcza au-
torskiemu projektowi znanego artysty 
plastyka Artura Mikusza. Również jeśli 
chodzi o stronę techniczną znajdziemy 
tu wiele nowatorskich rozwiązań. Oto 
najważniejsze z nich: 

• Innowacyjny, ślimakowy 
kształt wałków masujących, 
gwarantujący korzystniejszy 
wpływ na przesuwanie limfy – 
co z kolei prowadzi do lepszych 
efektów masażu! Wałki masujące 
w urządzeniach ROLLMASTER 
kręcą się w dwie strony – 
dzięki temu nie ma potrzeby 
przechodzenia podczas masażu 
na drugą stronę urządzenia.

• Czujniki pomiaru nacisku 
– pomagają w dobraniu 
odpowiedniej siły nacisku na 
wybrane części ciała. Kluczem do 
doskonałych efektów masażu jest 
nie siła, lecz odpowiedni sposób 

masowania. Czujniki pomagają 
dobrać siłę nacisku tak, by nie 
była za duża i by masaż nie 
powodował szkodliwych efektów.

• Odtwarzacze DVD z nagranymi 
programami ćwiczeń – 
co pozwala na całkowicie 
samodzielną obsługę urządzenia.

Rollmaster w solarium

Salon solarium to miejsce często od-
wiedzane przez kobiety, które najczę-
ściej przychodzą do niego po to, by 
poprawić swój wygląd. Odwiedzają to 
miejsce z nadzieją na to, że ich skó-
ra stanie się bardziej brązowa, że sta-
ną się zarówno w swoich oczach, jak 
i otoczenia bardziej atrakcyjne, że po-
czują się w końcu lepiej. Zwiększa się 
również liczba świadomych klientów, 
którzy odwiedzają salony solarium nie 
tylko dla brązu. Taki rozwój rynku, jak 
i nowa grupa klientów pozwala przy-

puszczać, że duża ich część może zain-
teresować się masażem rolkowym. Je-
śli zaproponujemy tejże grupie ludzi 
dobre, wygodne urządzenie, gwaran-
tujące efekty, to nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby skorzystali z nowej usłu-



A ● 4 SOLARIUM maj - czerwiec 2008 (49)

wiązań, ponieważ koszty jego nabycia 
są zdecydowanie mniejsze od drogiego 
sprzętu kosmetycznego, a gwarancja 
tego, że wszystkie wypracowane środ-
ki wpłyną do kieszeni inwestora, dużo 
większe aniżeli w przypadku zdobie-
nia paznokci. Dodatkowym argumen-
tem przemawiającym za Rollmaste-
rem jest – w przeciwieństwie do wielu 
produktów konkurencji – bezobsługo-
wość. Klient prowadzony jest przez pi-
lota z wbudowanego odtwarzacza DVD, 
zastępującego personel.

Pilot ten nigdy nie jest zmęczony, 
zawsze ma dobry humor i pozostaje od 
pierwszej do ostatniej minuty profesjo-
nalistą w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Zna się na masażu i na urządzeniu, któ-
re można potraktować w jego obecno-
ści za samoobsługowe, a więc i bardzo 
tanie w eksploatacji.

Klienci, przyzwyczajeni w solarium 
do widocznych efektów, mają dzięki 
nowemu, opatentowanemu kształto-
wi rolek dodatkową gwarancję tego, 
że czas spędzony w solarium był do-
bra inwestycją w swój wygląd, samo-
poczucie, a może nawet w poprawę 
stanu zdrowia. Zarówno solarium, jak 
i masaż należą do medycyny natural-
nej, szczególnie jeśli w opalaniu weź-
miemy pod uwagę aspekty biopozy-
tywnego oddziaływania promieni UV 
na naszą skórę. 

Fizjoterapeuta mgr Ewa Syposz

snąca konkurencja odebrała część po-
trzebnych do egzystencji dużego salonu 
klientów. Zamiast zamykać salon, moż-
na przecież zmienić nieco jego pro-
fil. Z ośmiu mało opłacalnych kabin, 
w których stoją mało używane urzą-
dzenia opalające, można z powodze-
niem pozostawić 3 lub 4, uzupełnia-
jąc swoją ofertę w zdobienie paznokci, 
masaż rolkowy, wibracyjny, stanowi-
ska fryzjerskie czy urządzenia kosme-
tyczne, np. IPL. Rollmaster wydaje się 
jednak jednym z najciekawszych roz-

gi równolegle do opalania. Z cza-
sem salon zyska sobie nowych klientów, 
a dzięki pozytywnym efektom masa-
żu zyska również dobrą renomę. Nowe 
grono klientów, którzy przyszli na ma-
saż, może stać się orbitą usług opala-
nia – i odwrotnie. 

Doposażenie istniejącego już salo-
nu może okazać się wspaniałym roz-
wiązaniem na zwiększenie obrotów lub 
przetrwanie, szczególnie dla tych, któ-
rzy dysponują jeszcze wolnym miej-
scem, lub dla tych, którym ciągle ro-

Prezentacja

Rollmaster to urządzenie, które z powodzeniem może w wielu 
wypadkach zastąpić ręce terapeuty. Masaż tym urządzeniem 
ma właściwości lecznicze. Wpływa na:

1. Układ krążenia

• przyspiesza krążenie krwi i limfy 

• miejscowo rozszerzają się naczynia włosowate i poprawia się dopływ 
świeżej krwi 

• wspomaga krążenie limfy, co pobudza czynności gruczołów i przyspiesza 
przemianę materii

• pomaga w wydalaniu produktów wadliwej przemiany materii 

• powoduje lepsze dotlenienie i odżywienie tkanek

2. Mięśnie

• powoduje lepsze dotlenienie i odżywienie

• przeciwdziała kontuzjom

• zwiększa elastyczność 

• przyspiesza regenerację powysiłkową

• podwyższa lub obniża napięcie 

3. Skóra

• ujędrnia i uelastycznia skórę

• likwiduje lub zmniejsza zrosty lub zgrubienia

• powoduje mechaniczne rozbicie tkanki tłuszczowej

4. Układ nerwowy

• delikatny masaż działa relaksująco i uspokajająco

• mocny masaż działa pobudzająco 

• usprawnia przewodzenie bodźców nerwowych

• poprawia czucie powierzchniowe i głębokie
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