Zepter International má novou šéfku marketingu
Praha, 1. února 2017 – Novou Marketingovou manažerkou Zepter International s. r. o. se od
února stává Iveta Markvartová Hejtyková, která doposud ve společnosti působila jako expert
na on-line prezentaci společnosti a práci se sociálními sítěmi.
Na začátku své praxe působila jako Account manager v reklamních agenturách, dále pak jako
manažerka distribuce, kde udržovala a rozvíjela distribuční síť pro lifestylové magazíny Elle,
Marianne, Maxim, Apetit a celou řadu dalších titulů. Následně se ve své kariéře zaměřila na
marketingovou komunikaci, on-line marketing a sociální média. Vedle své marketingové praxe se
léta věnuje fotografii a digitálním médiím. Je profesionální fotografkou. Svou vášeň k fotografii úročí
také při focení a propagaci rozličných produktů, spolupracuje se zahraničními tituly. Její práci
publikoval i italský módní titul Vogue.
Iveta Markvartová Hejtyková bude zodpovědná za marketingovou strategii, analýzu trhů a aplikaci
nových vývojových trendů pro Zepter International s. r. o. v ČR a na Slovensku. Její vize je zaměřit se
na on-line marketing a budování značky s podporou virálního marketingu.
„Mám ráda hezké, kvalitní věci, aktivně sportuji a vyznávám zdravý životní styl, čímž výborně naplňuji
filozofie společnosti Zepter a její celosvětovou misi zdraví a krásy," říká Marketingová manažerka
Zepter International Iveta Markvartová Hejtyková.

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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