TISKOVÁ ZPRÁVA
ZEPTER INTERNATIONAL POMÁHÁ NEMOCNÝM DĚTEM
Praha, 31. května 2013 – Společnost Zepter International pomáhá svými výrobky
v rámci mise zdraví a krásy zlepšovat život nejen milionům lidí po celém světě, ale
není jí lhostejná ani kvalita života dětí, které trpí vážnými zdravotními komplikacemi.
Proto se rozhodla zapojit do projektu Občanského sdružení Život dětem s názvem
„Troška navíc na pomoc stačí“, jehož patronem je uznávaný a oblíbený režisér Zdeněk
Troška.
Celý projekt je postaven na tom, jak jednoduše a po troškách pomoci
nemocným dětem. Princip je jednoduchý, zákazníci nejrůznějších
kamenných i internetových obchodů, restaurací, ale také kadeřnických
salónů, cestovních kanceláří atp. mají možnost troškou navíc (1
korunou, 2 korunami…) přispět při svému nákupu na pomoc vážně
nemocným dětem. Než zákazník ukončí svůj nákup, je mile požádán
obsluhujícím personálem, zda se připojí k projektu „Troška navíc na
pomoc stačí“ libovolnou částkou od 1 koruny výše. Zákazník následně
obdrží informaci, jakým vážně nemocným dětem svým příspěvek může
pomoci, a následně se dobrovolně rozhodne, zda projekt podpoří.
Společnost Zepter International v rámci projektu označila všechny své pobočky (Ústí nad
Labem, Brno, Hradec Králové, Praha, Ostrava a České Budějovice) a obchody (Praha) a
umístila do nich speciálně označené zapečetěné kasičky, které obdržela přímo od
Občanského sdružení Život dětem, kam mohou její zákazníci přispět částkou od 1 koruny
výše. Z výtěžku, který bude vždy jednou za tři měsíce odevzdán Občanskému sdružení Život
dětem, budou vážně nemocným dětem v domácí péči svých rodičů zakoupeny potřebné
zdravotní pomůcky, které dopomohou ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Jedná se o děti
nemocné spinální svalovou atrofií a dystrofií, děti s onkologickým onemocněním, s nemocí
EB, tzv. „motýlích křídel“, autismem, mozkovou obrnou, syndromem krátkého střeva a děti s
kombinovaným postižením. Všichni zákazníci společnosti Zepter International, kteří se
rozhodou do projektu zapojit a přispět tak vážně nemocným dětem, budou odměněni
samolepkami s patronem celého projektu, režisérem Zdeňkem Troškou.

ZEPTER PEČUJE O ZDRAVÍ DĚTÍ! Více na www.zepter.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.
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