TISKOVÁ ZPRÁVA
Zepter – Hyper Life
Praha, 22. října 2018 – společnost Zepter
International zahájila letos již 27. rok svého
úspěšného působení na domácím trhu.
Celosvětově je na trhu 32 let. Její výrobky
prošly za tuto dobu mnoha změnami, ale
jejich hlavním smyslem je stále podpora
zdraví
a
zdravého
životního
stylu.
V současné chvíli přináší společnost Zepter
na český trh nové inovativní výrobky a
vstupuje do nové sféry online businessu při
zachování základního obchodního modelu.
Začátkem října představila podzimní novinky
spolu s novou obchodní strategií pro své
obchodní zástupce na mezinárodní obchodní
konferenci v Brně.
Konference se uskutečnila 6. 10. 2018 v brněnském Bobycentru. Účastnili se jí obchodní zástupci
České republiky a Slovenska. Cílem setkání byla prezentace dosažených obchodních úspěchů české
a slovenské pobočky a zároveň možnost sdílet se všemi obchodními zástupci radost a pozitivní
emoce, které práce pro společnost Zepter přináší. Konference nesla podtitul Zepter Hyper Life a byla
výjimečná nejen svou atmosférou, ale zejména představením nových produktů, potravinových
doplňků, slunečních brýlí Zepter Tesla Eye Wear a revolučního přístroje světelné terapie BluDoc,
které budou brzy uvedeny do prodeje. Konference se také zúčastnili Mezinárodní výkonný
obchodní ředitel Zepter Group, člen představenstva Zepter Group pan Jakub Šmatlák a
odborník a specialista v oblasti světelné terapie Dr. Aleksandar Nesković.
Zepter International prodává a distribuje výrobky prostřednictvím vlastní prodejní sítě,
exkluzivních prodejen a nyní nově i na eshopu (https://shop.zepter.cz). Dnešní doba je především
dobou digitální a ani společnost Zepter International nezůstává pozadu.
________________________________________________________________________________
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 120 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 65 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 zástupcům
poskytuje zázemí respektované úspěšné mezinárodní firmy, podmínky, systém práce, respekt,
motivaci a spravedlivé odměňování. Více informací o společnosti naleznete na www.zepter.cz
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