TISKOVÁ ZPRÁVA
Zepter nabízí nové pracovní příležitosti
Praha, 26. září 2011 – Zajímá vás zdravé vaření a zdravý životní styl, zdravá a čistá
domácnost bez prachu a alergenů či zdravotní prevence a domácí léčení? Pak právě
práce ve společnosti Zepter International ČR je to pravé pro Vás. Váháte a bojíte se, že
budete muset každý den jezdit od domu k domu a klepat potenciálním zákazníkům na
dvěře? Pak jsou vaše obavy úplně zbytečné. Práce pro společnost Zepter je úplně
normální zaměstnání, které vám však nabízí neomezený profesní růst, zázemí i
nadstandardní výdělek. Převážná většina obchodních aktivit, neboli přímého prodeje,
společnosti Zepter International probíhá v současné době v České republice především v
regionálních obchodních kancelářích nebo na veletrzích, výstavách a dalších podobných
akcích.
Společnost Zepter International ČR byla založena 22. května 1991. Už dvě desítky let tak
patří české zastoupení společnosti k nejúspěšnějším společnostem působícím v přímém
prodeji na českém trhu a přináší svým zákazníkům vysokou kvalitu, úspory, zdraví, užitek a
hlavně celoživotní záruku na ocelové výrobky. Úspěch společnosti Zepter International stojí
na dvou pilířích:
•
•

kvalitních výrobcích pro zdraví a krásu každého člověka
nabídce pracovních příležitostí pro schopné a ambiciózní reprezentanty a manažery.

Misí společnosti Zepter je zvyšovat kvalitu života lidí kolem nás, pomáhat řešit jejich
zdravotní problémy, a také jim předcházet. Společně usilujeme o zdraví a spokojenost našich
zákazníků. Naším cílem je zákazník, který díky výrobkům Zepter upevňuje své zdraví, šetří
peníze, čas i energii, je spokojený a naše výrobky doporučuje dále. Pomáhat lidem – to je
práce, která má smysl. Stejně jako o zákazníky pečuje společnost Zepter i o své
spolupracovníky.
Už dvacet let se obchodní činnost a poslání společnosti Zepter International v České republice
řídí zásadou: „Pomáháme lidem žít déle, zdravěji a úspěšněji.“ „Jsme lidem užiteční,
přispíváme jim ke zlepšení životní úrovně, přinášíme novou kvalitu do jejich života, naše
výrobky jim poskytují úlevu od bolesti, vysokého tlaku, špatného trávení; kariéra u Zepteru
dává komukoli šanci stát se úspěšným a pozitivním způsobem změnit život svůj i celé své
rodiny,“ říká Michal Jílek, generální ředitel společnosti Zepter International ČR.
CO SPOLEČNOST ZEPTER INTERNATIONAL NABÍZÍ?
•
•

Možnost vysokého výdělku
Bezplatné odborné zaškolení a další vzdělávání reprezentantů a manažerů pro váš
trvalý profesní růst a obchodní úspěchy
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•
•
•
•
•
•

Příležitost dosáhnout rychlé kariéry spolu s trvalých profesním růstem
Možnost cestovat a účastnit se národních a mezinárodních akcí
Rovnou příležitost pro muže i ženy bez rozdílu věku
Být svým vlastním šéfem bez nutnosti počáteční finanční investice
Možnost založit si svoji vlastní obchodní kancelář v rámci projektu Zepter – partner
podnikání (je nutné mít vlastní skupinu reprezentantů)
Firemní benefity a podporu:

1. Soustavné vzdělávání (základní školení, vzdělávací cykly pro manažery (TOP 50),
manažerská škola, specializované obchodní a manažerské kurzy a semináře)
2. Komplexní marketingová podpora (kampaně na zvýšení znalosti značky a výrobků,
PR, inzerce v médiích, webové stránky, soutěže, partnerství na projektech, vytváření
marketingových materiálů – letáky, plakáty, návody, pozvánky atd.)
3. Kompletní administrativní a logistická podpora (zákaznické centrum, dodání zboží
zákazníkovi, zápůjčky zboží, výhodné sety pro reprezentanty)
4. Zajištění úvěrů od Home Credit (kompletní podpora, možnost splacení úvěru do 6
měsíců bez navýšení)
5. Výhodné tarify od mobilního operátora – slevy 50 %
6. Při plnění plánu příspěvek na provoz kanceláře, poukázky na pohonné hmoty
7. Podpora při náboru (zadávání řádkové inzerce, výhodné podmínky pro zadání on-line
inzerce)
8. Zajištění firemních akcí a mítinků
9. Možnost zapojení do firemních soutěží o hodnotné ceny
10. Možnost nákupu zboží a služeb u partnerů Zepter za zvýhodněné ceny
CO SPOLEČNOST ZEPTER INTERNATIONAL POŽADUJE?
•
•
•
•
•

Minimálně středoškolské vzdělání (maturita nebo výuční list)
Pracovité lidi zaměřené na výsledky a kariéru
Reprezentativní a společenské vystupování
Komunikativnost a spolehlivost
Schopnost učit se a růst

Od uchazečů na pozici manažera navíc požaduje:
•
•

Organizační schopnosti
Schopnost vést tým

Stále jste se nerozhodli? Přitom je to tak snadné. Stačí vědět jen, jaký program
společnosti Zepter International je Vám nejblíže.
Chcete lidem pomoci zbavit se přebytečných kil a zdravotních potíží díky zdravému vaření?
Potrpíte si na kvalitu, styl a eleganci? Staňte se reprezentantem nebo manažerem programu
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Home Art. Chcete lidem umožnit dýchat zdravý vzduch? Záleží vám na přírodě, a proto se
chcete při úklidu vyhnout chemii? Staňte se reprezentantem/manažerem programu Home
Care. Chcete přinášet lidem zdraví a úlevu od bolesti prostřednictvím certifikované lékařské
lampy BIOPTRON? Staňte se reprezentantem či manažerem programu Medical.
Co se současným manažerům společnosti Zepter na jejich práci líbí nejvíc?
Ivo Uchytil, program Medical, Olomouc: „Nejvíce se mi líbí pracovní jistota. Možnost
rozhodovat a plánovat svůj čas a hlavně firemní podpora a zázemí, které nám společnost
Zepter poskytuje. Takovou podporu dává málokterá společnost a já si toho nesmírně vážím.
Navíc pracujeme s těmi nejúžasnějšími produkty. S produkty, které pomáhají tomu
nejdůležitějšímu, co v našem životě máme, a to je naše „zdraví.“
Lukáš Pavlíček, program Medical, Ústí nad Labem: „Není to práce na ,,píchačky“.
Umožňuje pracovat na plné nasazení a dosáhnout velmi slušného příjmu. Zepter ukazuje
cestu, JAK začít podnikat s podporou, o které se lidem v jiných firmách ani nezdá.“
Petra Zitová, program Medical, Hradec Králové: „Že pomáháme lidem, přičemž si sami
můžeme velmi dobře vydělat. Každý je hodnocen podle odvedené práce. Šanci si vydělat má
každý, bez rozdílu.“
Richard Pobiš, program Home Art, Brno: „Práce s lidmi a kariérní postup. Je tam
vynikající finanční ohodnocení. Je to stabilní společnost, která je na trhu hodně dlouho a
prodává nejluxusnější zboží s celoživotní zárukou, což je hodně perspektivní práce.
Viki Srubková, program Home Art, Ostrava: „Zdravá výživa, já sama používám nádobí už
dvacet let, tak mě to natolik zaujalo, že mám radost z toho, že můžu tohle nádobí nabízet, a
z vlastní zkušenosti můžu říct lidem, jak se v něm vaří.“
Vlastimil Konečný, regionální obchodní ředitel programu Home Care, Brno: „U Zepteru
se mi nejvíc líbí práce s lidmi. Zepter nabízí spoustu možností rozvíjet se jak v osobním
životě, tak profesní kariéře. Nabízí stále nové věci. A to mě naplňuje. Žádný stereotyp.“
JAK SE STÁT REPREZENTANTEM?
Stačí být starší 18 let, být komunikativní, vystupovat reprezentativně a mít chuť pracovat na
100 %. Pokud jste si jisti, že tohle všechno splňujete, zašlete nám svůj životopis. Podrobný
návod naleznete na stránkách www.zepterprace.cz. Právě tam také naleznete, jak vypadá
první pracovní den reprezentanta a dokonce i první pracovní měsíc. Budete tak přesně vědět,
do čeho jdete!
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PROJEKT ZEPTER – PARTNER PODNIKÁNÍ
Pokud máte podnikatelské ambice, ale nemáte dostatečný základní kapitál. Hledáte
vyzkoušený a úspěšný podnikatelský koncept, ale chybí vám podnikatelské know-how.
Chcete dosahovat vysokých zisků s minimem rizik a vydělávat měsíčně 50 000 Kč a více a je
pro Vás úspěch výzvou a odměnou zároveň, tak i pro Vás má společnost Zepter International
nabídku a řešení v jednom. Podnikejte s podporou silné mezinárodní firmy a založte si
svou vlastní obchodní kancelář! Více o projektu naleznete na www.zepterprace.cz.

Společnost Zepter International je celosvětovým výrobcem, prodejcem a distributorem exkluzivního
spotřebního zboží špičkové kvality pro zdravý životní styl. Prodej probíhá převážně formou osobního
prodeje, který zajišťuje více než 130 tisíc obchodních reprezentantů, a také v síti maloobchodních
prodejen umístěných na hlavních třídách světových měst. Společnost Zepter prostřednictvím svých
poboček prodává výrobky ve více než 40 zemích na pěti kontinentech. Všechny produkty značky
Zepter vykazují vysokou kvalitu a úroveň provedení. Jsou vyráběny zejména v sedmi výrobních
zařízeních v Německu, Itálii a Švýcarsku. Více než 80 milionů spokojených zákazníků dokazuje, že
jméno Zepter znamená vždy KVALITU, STYL a HODNOTU. Společnost Zepter International nabízí
životní podnikatelskou příležitost všem bez rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. Obchodním
reprezentantům poskytuje zázemí respektované úspěšné mezinárodní firmy, podmínky, systém práce,
respekt, motivaci a spravedlivé odměňování. Podnikatelé mohou využít unikátní podnikatelský koncept
na bázi franšízy s podporou a propracovaným know-how stabilní celosvětové firmy. Více informací o
společnosti naleznete na www.zepter.cz.

Pro více informací kontaktujte, prosím:
Klára Šircová, project coordinator, Zepter International, s. r. o., Spálená 55, 110 00 Praha 1
E-mail: press@zepter.cz
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