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Hosszabb lesz a szentesi strandszezon
KRÁLIK EMESE - DÉLVILÁG NAPILAP
2011.09.03. 09:27

Szentes - A korábban a szegedi Napfényfürdıt is irányító Szőcs Szabolcs egy
hónapja vezeti a szentesi strandot, amelyben komoly lehetıségeket lát. A
családokat szeretné megszólítani, kisebb rendezvényekben gondolkodik, és
megnyújtaná a szezont.
Hírlevél feliratkozás
Augusztus 1-jétıl áll a szentesi üdülıközpont élén
Szőcs Szabolcs. – Elsısorban a mőszaki állapotot
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
mértem fel, komoly hiányosságokat látok. Példaként
amelyben megerısítem a
említeném az 50 méteres medencét, amelynek sorsát
feliratkozást.
három lépésben rendeznénk. A termálvíz hıfokára is
név
panaszkodnak a vendégek: a túl alacsony és a túl
magas között ingadozik. A 33 méteres medencét
e-mail cím
nemrég felújították, a vegyszeradagolást azonban
OK
még finomítani kell. Pályázatot adtunk be a régi
vizesblokk felújítására. Szeretném felfejleszteni a
Milyen a legutóbbi hírlevél?
wellnessrészleget, a korábbi munkatapasztalatomat
remekül tudnám hasznosítani ezen a téren is –
számolt be az ügyvezetı, aki korábban a szegedi Napfényfürdıt is vezette.

– Az éjszakai fürdızést is igyekeztem másképp megközelíteni. Nagyobb hangsúlyt
kapott a reklámozás, és ismert fellépıket hívtunk a péntek estékre. Ennek
köszönhetıen elıfordult, hogy az azonos idıben zajló ingyenes városi nagyrendezvény
ellenére 600–700 vendéget tudtunk a medencékbe csábítani. Családi programokat
szeretnénk szervezni a jövıben, és arra törekszünk, hogy kitoljuk a szezont. Ennek
jegyében szeptember 23-án a Kurca strand melletti szakaszán törpeharcsafogó,
másnap pedig a zsákmányból készült paprikásfızı versenyt szervezünk. Az eseményre
ismert zsőritagokat hívunk meg – tudtuk meg.
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Állást keres? Nem
tudja mitévı
legyen? Kattintson
ide!
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