TISKOVÁ ZPRÁVA
Dámské hodinky Philip Zepter Secret Desire na českém trhu
Praha, 5. října 2012 – Společnost Zepter International uvádí na český trh nové dámské
hodinky Philip Zepter Secret Desire.
Exkluzivní stylové dámské hodinky Secret Desire
kombinují eleganci kovu s oblými moderními tvary a
ušlechtilou krásou bílé keramiky. Bílá keramika bez
jediné chybičky, vysoce odolná proti poškrábání a
chemickým látkám byla přeměněna na výjimečný materiál,
který podtrhuje dokonalé řemeslné zpracování. Tato
něžná, luxusní ozdoba plná ženského šarmu uložená ve
skvostném bílém pouzdru oslavuje styl a eleganci moderní
ženy. Exkluzivní edice dámských hodinek Philip Zepter
Secret Desire navazuje na úspěch kolekcí Yachting Timer
nebo Chronographs, sdílí také i jejich dokonalé řemeslné
provedení a tradiční mistrovství švýcarských hodinářů
patrné v každém detailu.
Hodinky Philip Zepter Secret Desire jsou nabízeny ve dvou verzích, každá s třemi
elegantními vyměnitelnými řemínky, které splní všechny nároky jak konzervativně, tak
i sportovně založených žen:

Hodinky Secret Desire v provedení bílá keramika s nerez ocelí
Tři vyměnitelné řemínky:
1. bílá kůže – logo nerez ocel, povrchová úprava řemínku matná, přezka nerez ocel –
leptané logo
2. nerez ocel a bílá keramika, povrchová úprava řemínku leštěná, přezka nerez ocel –
leptané logo
3. bílá pryž polyuretan, povrchová úprava řemínku matná, přezka nerez ocel – leptané
logo

Hodinky Secret Desire v provedení bílá keramika s růžovým zlatem
Tři vyměnitelné řemínky:
1. hnědá kůže – logo růžové zlato, povrchová úprava řemínku matná, přezka růžové
zlato – leptané logo
2. růžové zlato a bílá keramika, povrchová úprava řemínku leštěná, přezka růžové
zlato – leptané logo
3. bílá pryž polyuretan, povrchová úprava řemínku matná, přezka růžové zlato – leptané
logo

Strojek: Swiss Made Quartz
Pouzdro: leštěná nerez ocel, bílá keramika, safírové sklo
Velikost pouzdra: š 40,00 × v 47,00 mm
Vodotěsnost: 3 ATM
Funkce: 3 ručičky, bílá luminiscence, zobrazení data
Hodinky Philip Zepter Secret Desire – charizmatické
dámské hodinky, které mají čistý a nadčasový design s
náznakem tajemství, které každá žena chová hluboko ve
svém srdci.

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.
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