Miroslav Kopřiva generálním ředitelem Zepter International s.r.o.
Praha, 10. ledna 2017 – Od 1. ledna 2017 nastoupil na pozici generálního ředitele společnosti
Zepter International s. r. o. pro Českou a Slovenskou republiku Ing. Miroslav Kopřiva, MBA.
Miroslav Kopřiva získal inženýrský titul na Vysoké škole ekonomické v Praze, na Fakultě
podnikohospodářské. Dále vystudoval Podnikovou ekonomiku a management na Sheffield Hallam
University - Masaryk’s Institute of Advanced Studies, kde získal titul MBA.
Svoji kariéru začal budovat jako Finanční ředitel společnosti Oriflame Czech Republic, kde se později
vypracoval až na pozici Generálního ředitele. Několik let působil také pro stejnojmennou společnost i
v zahraničí na pozici Regionálního marketingového ředitele. V roce 2009 byl Českou manažerskou
asociací oceněn jako manažer roku v oblasti obchodu a turismu.
Do společnosti Zepter přináší 17 let zkušeností ve vrcholovém managementu, marketingu a oblasti
přímého prodeje, doplněné o mezinárodní zkušenosti s vedením přímého prodeje v Asii a Rusku.
„Věřím, že pro dosažení úspěchu v obchodě je nejdůležitější budovat a motivovat týmy skládající se
z pečlivě vybraných lidí s obchodním duchem, kteří se chtějí neustále dál rozvíjet. Práce pro
společnost Zepter je pro mě další životní výzvou a rád bych byl všem ve společnosti dobrým vzorem
a motivací,“ říká generální ředitel Zepter International s.r.o. Miroslav Kopřiva.

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 osmi 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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