
Helia-D Herba-kastély

AJÁNLAT csapatépítő tréningre, csoportos látogatásra

Tisztelt Érdeklődő Cég, Baráti vagy Családi Társaság!

Köszönjük megkeresésüket!

Csapatépítő tréningre szóló aktuális ajánlati alapunkat alábbiakban 
olvashatják:
Időpont: kedd-szombat, délelőtt 10 óra vagy délután 13 óra
Létszám: minimum 10 fő
Ajánlott időtartam: 2,5 / 3,5 óra
Helyszín: Tolcsva, Szent Imre u. 4.

PROGRAM-ELEMEK
A következtetőkben ismertetett program-elemek együttesen vagy 
külön-külön is igénybe vehetőek egyeztetés szerint. Az egyes, kettes 
és a hármas programok a. és b. változatai egymást helyettesítik. 
Bruttó áraink 27% Áfá-t tartalmaznak.



1/a. Szépségkert

24 emelt ágyásban szépségápolásban használt gyógynövényekkel 

ismerhetnek meg egyénileg vendégeink. A tájékozódást angol-

magyar táblák és QR kódos háttéranyag segíti.

Időtartam: 15-20 perc 
Látogathatóság: ingyenes, önálló

1/b. Herbakaland 

Kozmetikum-bemutatóval egybe kötött gyógynövényismereti 
séta a Szépségkertben, melynek során szakmai vezetésünkkel a 
24 emelt ágyásba rendezett, szépségápolásban használatos 
gyógynövényhez és a 6 tokaji-hegyaljai szőlőfajtához 
kapcsolódóan a résztvevők olyan Helia-D és Zelka kozmetikumot 
ismerhetnek meg és próbálhatnak ki, melyek a gyógynövényeket 
hatóanyagként tartalmazzák. 

Időtartam: 30-45 perc 
Szezonálisan elérhető: május 15.-szeptember 31.
Belépőjegy bruttó ár: 1500 Ft/ fő
Létszám:   minimum 10 fő



2/a. Kincskeresés a kastélyban és a szépségkertben

Térképpel a kezünkben, verses feladványokkal és a kastély 
háziasszonyával oldalunkon, akár egymással versenyző 
csapatokra osztva kincsvadászatra indulhatnak vendégeink, hogy 
13 mesés és tárgy úri huncutságot idéző rejtett zug, egykor 
divatos szépségápolási cikk és furfangos készülék felkutatásával 
birtokba vegyék és felfedezzék a kastélyt és a szépségkertet

Időtartam: 30-45 perc 
Belépőjegy bruttó ár: 1800 Ft/ fő
Létszám:   minimum 10 fő

2/b. Kastélytörténeti kiállítás és kozmetikai gyűjtemény 
látogatása tárlatvezetéssel

Tárlatvezetéssel kísérve a vendégek megismerhetik a kastély 
csaknem 400  éves történetét, hallhatnak a tulajdonosokról, az 
épület reneszánsz és barokk építészeti értékeiről. 
Gyönyörködhetnek a korhűen berendezett, eredeti freskókkal 
díszített Dessewffy-lakosztályban, akár régiségeket is felpróbálva. 
Böngészhetnek a szépségápolás, gyógynövények és a borvidék 
tematikáját érintő könyvtárban. Megismerhetik a gyógynövények 
történelmi hasznosítását a szépségápolásban, valamint a XX. 
századi magyar kozmetika-történetet, köztük a Helia-D márka 
siker-történetét. 

Időtartam: 30-45 perc 
Csoportos belépőjegy bruttó ár: 1000 Ft/ fő
Létszám:   minimum 10 fő



3.a. Expressz kozmetikumkészítés
Szakmai irányításunkkal  a résztvevők a Helia-D előre gyártott krém-
alapjaiból kiindulva készíthetnek el egy hazavihető kozmetikumot. A 
foglalkozás során saját ízlésük és igényük szerint adagolhatnak a 
kiválasztott krémalaphoz 4-5 féle aktív hatóanyagot (gyógynövény 
kivonatok, növényi komplexek, növényi őssejt kivonatok) köztük akár 
tokaji aszút, valamint 1-2 féle illatanyagot, illóolajat. 

Választható alapok: arckrém / kézkrém alap (50 ml kozmetikum / fő)

Időtartam: 60 perc 
Létszám: 10-15 fő (2 fordulóban akár 30 fő)
Bruttó ár: 5000 Ft/ fő

3.b. Professzionális kozmetikum / szappankészítés

A Helia-D kozmetikum gyártási igazgatójának útmutatásával 
méricskélünk, olvasztunk, hűtünk, emulgeálunk, hatóanyaggal 
dúsítunk, illatosítunk, azaz a résztvevők a növényi alapanyagoktól 
indulva lépésről lépésre készítik el saját tokaji aszús arckrémjüket 
vagy hideg eljárásos tokaji furmintos szappanjukat. 

Eredmény: 1 tégely (50 mi) hazavihető saját készítésű krém vagy 3 
db 60 grammos szappan.

Időtartam: 2 -2,5 óra
Létszám:   10-15 fő
Bruttó ár: 15 000 Ft/ fő 

További lehetőség: ASZÚ-ÍZELÍTŐ, 2013-as évjáratú 6 Puttonyos 
Tokaji Aszú fogyasztása a foglalkozások során. 

Bruttó ára: 1500 Ft / 0,5 dl bor



4. Herba-kastély Café & Shop, frissítő felfedezés

Boltunkban Helia-D , valamint a társmárka Zelka és Geek & 
Gorgeous kozmetikumok széles választéka, akár 40-50 féle 
kozmetikum kipróbálása, vásárlási lehetőség kínálkozik.

A Café választékában a Budaházy Pince borai, PASCO prémium kávé, 
szálas teák  és hegyaljai kistermelők által készített gyógynövényes 
szörpök, rágcsálnivalók szerepelnek.

HELIA-D kozmetikum vásárlási kedvezmény
Boltunk kozmetikum-választékából  10% kedvezményt adunk a 
kozmetikumok helyben történő vásárlására (Aktuális árak: Helia-D 
Webshop www.helia-d.hu )

Időtartam: 30 perc 
Látogathatóság: ingyenes, önálló

Reméljük mihamarabb felfedezik a „BORISSZA BŐR KALANDJÁT”,
és kipróbálják hogyan szépülhetnek tokaji aszúval kívül-belül!

Az ajánlat további egyeztetésében állok szíves rendelkezésükre!

Üdvözlettel:

Somogyi Krisztina
Központvezető 
+36 47 584 032 |+36 30 6825683 
krisztina.somogyi@helia-d.hu | www.herbakastely.hu

http://www.helia-d.hu/
mailto:krisztina.somogyi@helia-d.hu
www.herbakastely.hu
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