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СЪБИТИЕ: СЕМИНАР ПО ЮМЕЙХО (YUMEIHO) 

TEMA: ЮМЕЙХО (YUMEIHO) И СПА (SPA) – ПРЕКРАСНА 
КОМБИНАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗДРАВЕ, КРАСОТА, 

ДЪЛГОЛЕТИЕ И БИЗНЕС 

 

Дата: 25.02.2012, от 10:30ч. до 18:30ч. 
Място: хотел “Виталис“ – Пчелински минерални бани, с. Пчелин, община Костенец, област 
София 
 
Стандартна цена: 85 лв. без ДДС. 
 

Специална цена за записване до 21.02.2012г. - 55 лв. без ДДС. 
 
Специална цена за всички наши клиенти, които имат към датата за провеждане на семинара 
валидни ВИП-карти (VIP CARD) от ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР – София – 45 лв. без ДДС. 
 
Специална цена за всички наши ученици и колеги, които имат дипломи по ЮМЕЙХО от 
Института по превантивна медицина, Токио – 25 лв. без ДДС. 
 

Цената включва: участие в практическия семинар, диагностика, измерване центъра на 
тежестта, зала, информационни листовки, отговор на индивидуални въпроси, мултимедийно 
представяне. 
 
Отстъпки за групови записвания:                                                                                         
10% отстъпка от сумата за втори и трети участник; 30% отстъпка от сумата за 4-и до 7-ми 
участник; 50% отстъпка от сумата за всеки следващ участник. 
 
ПОДАРЪК ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ: Безплатна лекция и лична консултация 
от г-н Лука Докузанов 

 

 

 Уважаеми участници, 

� Имате ли здравословни проблеми, 

основани на неправилна, изкривена 

позиция на         гръбнака? 

� Имате ли проблеми с негативни емоции?  

 



� Знаете ли как да се справите с лекота с всекидневно изникващите проблеми в 

работата, общуването и емоциите?  

� Искате ли да сте здрави, красиви и богати? Искате ли да разберете къде е грешката и 

как да се справяте с всяка ситуация?  

� Искате ли да се занимавате в областта на Здравния и СПА туризъм и да бъдете 

креативни и конкурентноспособни? 

� Знаете ли, че за всичко се намира начин?  
  

 

В резултат на семинара Вие ще научате: 

� Какво и как може да промените и да подобрите във всекиндневния си начин на живот; 

� Как да използвате емоциите във ваша полза и как да се справите с НЕГАТИВНИТЕ 

емоции, ПРИКРИТАТА ВРАЖДЕБНОСТ, НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТТА;  

� Как да ПОДДЪРЖАТЕ И ДА ЗАПАЗИТЕ СВОЕТО СЕБЕУВАЖЕНИЕ, САМОУВРЕНОСТ И 

ЗДРАВЕ;  

 

 

Програма на семинара: 

 

Регистрация 10:30–11:00 ч. 
 
Първа част 11:00–13:30 ч. 
1. Лекция на тема: ЮМЕЙХО и СПА – прекрасна комбинация и възможност за 
здраве, красота, дълголетие и бизнес;  
2. Преглед на нуждите и очакванията на аудиторията;  
3. Отговори на индивидуални въпроси по темата. 
  
Обедна почивка 13:00-15:00 ч. 
  
Втора част 15:00-18:30 ч. 
1. Измерване център на тежестта;  
2. Диагностика посредством практически демонстрации; 
3. Индивидуални консултации по определен въпрос. 
 
Време за неформално общуване 19:00-22:00 ч. 
 

 
БОНУС: Всеки участник получава възможност за записване на 
специална цялостна процедура в ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР - София на 
преференциална цена.  

 



  Лектор: Лука Докузанов е един от водещите 
специалисти в областта на Юмейхо в България. 
Ученик на Масауики Сайонджи, притежава IV 
квалификационна степен и има японска 
диплома. Дългогодишната му практика е 
доказала неговите безспорни качества в тази 
област.   

Повече информация за ЮМЕЙХО и 
предстоящи семинари, курсове обучения и 
партньорски програми, можете да 
получите от страниците на: www.yumeiho-
bg.com 

 

Забележка: Всички, които искат да съчетаят полезното с приятното и да използват 
пътуването си да хотел „Виталис” за почивка, СПА-уикенд и релакс, могат да се възползват от 
преференциалните цени, които хотелът предлага за 2 или 3 нощувки на участниците в 
семинара. Пълен пансион (нощувка, закуска, обяд и вечеря) - 55 лв. на човек, като може да 
се заяви и вегетарянско меню. 

Хотел Виталис се намира в живописна планинска местност на Ихтиманска Средна Гора, на 9 
км от известния балнеокурорт Костенец, на 30 км от зимната ски база Боровец и на 70 км от 
София и Пловдив. Повече за хотела може да видите тук: http://www.hotelvitalis.com/ 

ЦЕНИ ЗА СВОБОДНО НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ В  

ХОТЕЛ „ВИТАЛИС“ 

  

№ 

Видове стаи Цена за една 

нощувка 

Максимално настанени гости 

в стая 

1 Единична стая 42,00 лв. 1 гост 

2 Двойна стая 64,00 лв. 2 гости 

3 Тройна стая 74,00 лв. 3 гости 

4 Апартамент 104,00 лв. 4 гости 

5 ВИП апартамент 120,00 лв. 4 гости 

      

        В хотела предлагат и услугата - поставяне на допълнително легло в стаята – 10,00 лв. 

/на нощувка/. 

Условия: 

1. Всички цени са на база нощувка със закуска, туристическа такса, застраховка и ДДС 

2. Гостите на хотела ползват вътрешен и външен басейн с минерална вода  

3. Настаняването в хотела става от 14:00 часа, а освобождаването до 11:00 часа 

 

Организатори на семинара: 

АКАДЕМИЯ НА ЗДРАВЕТО СВЕТИ ЛУКА ООД (ACADEMY OF HEALTH SAINT LUKA Ltd.) и 
ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР – СОФИЯ (YUMEIHO CENTRE – SOFIA) 



Ние от АКАДЕМИЯ НА ЗДРАВЕТО СВЕТИ ЛУКА ООД високо ценим времето и парите, които ще 

инвестирате в семинара. Абсолютно вярваме в ползите, които ще извлечете от семинара. 

 

Затова Ви даваме 100% гаранция за удовлетворение! 

 

Ако прецените, че семинарът по някаква причина  

не е бил полезен за вас - просто ни кажете.  

Ще Ви възстановим таксата за участие в пълен размер! 

ОБЕЩАВАМЕ, ЧЕ СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАБАВЕН, ДИНАМИЧЕН И ИЗПЪЛНЕН 
С ПОЗИТИВНИ ЕМОЦИИ. 

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА СЕ ВИДИМ НА СЕМИНАРА 

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА И ЗА НОЩУВКИТЕ СА ОГРАНИЧЕНИ! 

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА като попълните формуляра на следния линк: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFZfaEV3RUNpSzlGV2REQ2Rmc3d6VUE6
MQ  

 
За допълнителна информация и при нужда от хотелско настаняване: 

GSM: 0895520301, тел.: 02 9836518 или office@yumeiho-bg.com 
 

При невъзможност за участие на записал се участник, той може да бъде заменен с друг. При 
възможност, ще предложим участие в следващ подобен семинар на участник (участници), 
които са били възпрепятствани да посетят семинара. При отказ от участие таксата се 
възстановява само след писмено предизвестие, получено поне една седмица преди датата на 
обучението. 

 

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ 

ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ! 

Сключваме договори. Цени по договаряне! 

Независимо дали сте индивидуален клиент, малко предприятие или голяма корпорация, ние 
организираме услугите си съобразно вашите нужди. Винаги намираме начини да направим повече, за да 
може Вие да вършите по-малко и да стават нещата за Вас по-бързо и по-лесно! 
 
Подходът ни е изцяло гъвкав и адаптивен, за да отговаря напълно на Вашите изисквания. Работим където 
е необходимо – в нашия ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР, в дома Ви, във Вашия офис, навън по време на отпуските Ви, 
бизнес пътуванията Ви и навсякъде, където се налага и е нужно. Седалището ни се намира в София, но с 
радост съдействаме на клиентите си в провинцията и в чужбина. 

Вие сте лекар, мениджър, директор, управител или собственик на фирма, организация, фондация, отбор, 
група, състав, трупа, екип и т.н. Искате Вашите хора винаги да са здрави, за да преодоляват стреса, в 
добра форма и да дават 100% от себе си. Искате те да са още по-добри в това, което правят. Искате 
хората, за които отговаряте да могат лесно да се адаптират и да не им оказва влияние смяната на 
часовите зони.  



Искате след 5 години те да изглеждат и да се чувстват така, както преди 10 и даже по-добре. 

 

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА 

Станете наш партньор! 

ЮМЕЙХО не може да се обясни и опише! 

ЮМЕЙХО е нужно да се почувства! 

Именно по тази причина ЮМЕЙХО не може да бъде рекламирано и да получи популярност по обичайните 
стандартни начини. 

Вие знаете за ЮМЕЙХО, ползвали сте ЮМЕЙХО и сте убедени в положителните и благоприятни промени, 
които ЮМЕЙХО внася в живота на хората. 

Препоръчайте ни на Вашите близки, роднини, приятели, колеги, клиенти, сътрудници, партньори, 
пациенти и т.н. и ние ще Ви преведем 10% от приходите, получени следствие на Вашите препоръки. За 
целта е нужно предварително да сключим договор. 

Обадете ни се! 

 

Нашият ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР има огромен опит в провеждането на семинари, тийм билдинги, ЮМЕЙХО 
ваканции, курсове и оздравителни терапии, водещи до качествени подобрения в състоянието на хората, 
ползващи ЮМЕЙХО. Всички, на които им допада и приемат философията, идеите и методите на ЮМЕЙХО, 
и имат желание да го популяризират, могат да се обърнат към нас за съдействие за провеждане на 
лекции, семинари, тийм билдинги и курсове по места.  

 

АКАДЕМИЯ НА ЗДРАВЕТО СВЕТИ ЛУКА ООД (ACADEMY OF HEALTH SAINT 
LUKA Ltd.) и ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР - София (YUMEIHO CENTRE - Sofia) 
търсят партньори, съмишленици, представители, сътрудници, 
спомоществователи, доброволци и инвеститори за организиране на 
лекции, семинари, уъркшопи (Workshop), курсове, тренинги (Training), 
тийм билдинги (Team Building), коучинги (Coaching), ЮМЕЙХО 
ваканции, круизи и пътувания, ЮМЕЙХО ЦЕНТРОВЕ, PR-кампании и 
съвместна дейност. 

 

ЮМЕЙХО Център, София 1000, ул. Веслец 24, тел./факс: 02 9836518, 0887 480 369 

e-mail: office@yumeiho-bg.com, www.yumeiho-bg.com 


