Akif Özgüller; "Sağlık ve Estetik Yolunda Birlikteyiz"
Estetik ve kozmetik uygulamalar konusunda öne çıkan iki büyük isim Arap Yarımadası’nda sağlık turizminde yer almak ve
bölgenin sektörel çehresini değiştirmek için adım atıyor.
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Sağlık turizmi Türkiye’de büyük bir ivme ile yükselirken Avrupa ülkelerinden yoğun talebin yanına Arap Yarımadası’ndan gelen talepler de
ekleniyor. Bu talepleri göz ardı etmeyen ve bu alanda bir adım atmak isteyen iki güç birlikte hareket etme kararını açıkladı Akif Özgüller’in
yöntemindeki British Estetik ile Sema Arabacıoğlu’nun kuruculuğunu yaptı. Aristo Estetik başarılı şirket geçmişlerinden aldıkları güçle yeni bir
bölgede hizmet vermeye hazırlanıyor. Sektörel dinamikleri yakından takip etmesi ile bilinen iki marka da sunduğu kaliteli hizmet ve başarılı
operasyon garantisi ile dikkat çekiyor. İki markanında bu noktaya gelmesinde emeği geçen Akif Özgüller ve Sema Arabacıoğlu söz konusu iş
birliğinde,Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Sorumlusu olarak İsmail Bener ile daha güçlü olacağına inanan iki önemli marka bu alanda emin
adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.
Birlikte Daha Güçlüyüz
Bugüne kadar her attığı adımda geleceğe yatırım yaptığını ve hedeflerinin sadece Türkiye’nin en iyisi olmaktan fazlası olduğunu ifade eden Akif
Özgüller bu alanda yaptığı hamleler ile gerçekten emin adımlarla ilerlediklerini gösteriyor. British estetik sağlık turizminde estetik operasyonlar
üzerinde yoğunlaşan bir klinik olmanın yanı sıra kendisini tercih eden herkes için konaklamadan ulaşıma kadar etkili bir hizmet ağına sahip olması
ile dikkat çekiyor. Uzmanlık alanları estetik cerrahi, ameliyatsız estetik, saç ekimi, estetik diş tedavileri, üç boyutlu estetik ve obezite cerrahisi
olan klinik Türkiye’de hızla yükselen sağlık sektörüne yön veren firmalar arasında yer alıyor. Sektörde trend belirleyici olmaktan her zaman gurur
duyduklarını belirten Akif Özgüller bunu elde etmenin kendilerini için çok kolay olduğuna çünkü başarının anahtarına sahip olmanın kaliteden
geçtiğine inandıklarını sözlerine ekliyor. Türkiye’den sonra farklı bir bölgede hizmet vermek için kolları sıvayan Akif Özgüller ve ekibi bugüne kadar
imza attıkları başarılarına bir yenisini de Aristo Estetik ile atmaya hazırlanıyor.

Sağlık Turizminde Sınırlar Genişliyor
Estetik ve kozmetik odaklı hizmet veren Aristo Estetik’in kurucusu Sema Arabacıoğlu güzelliğin bir lüks değil her insanın sahip olmak istediği bir
nitelik olduğunu her zaman dile getiriyor. Neştersiz güzellik kavramı ile sağlık turizminde farkındalık yaratan hizmetleri ile dikkat çeken Aristo
Estetik Arap Yarımadası’ndan gelen bu talepleri doğrudan yerinde karşılamaya hazırlanıyor. Sağlık turizminde iki önemli ismin bir araya gelmesiyle
birlikte çok güçlü bir şekilde büyük bir yatırım yapacaklarını dile getiren Arabacıoğlu yeni projelerinin ses getireceğini de sözlerine ekliyor. Kendi
hizmet alanlarındaki kaliteleri ve başarıyla öne çıkan iki kliniğin birlikte yapmış olduğu bu yeni yatırım ülkemizde oldukça gelişen sağlık turizminin
ve bu odaktaki firmaların dünya genelinde standartları değiştireceğinin bir göstergesi oluyor.

