TISKOVÁ ZPRÁVA
Společnost Zepter je hrdým partnerem sportovců
Praha, 17. 5. 2010 – Zdraví a krása jsou pro společnost Zepter International klíčové stejně
jako pro sport. Sport i výrobky Zepter činí život mnoha lidí po celém světě zdravější,
šťastnější a spokojenější. Z tohoto důvodu je společnost Zepter International už téměř 15 let
hrdým sponzorem prestižních mezinárodních sportovních akcí. Aktuálně je Zepter oficiálním
sponzorem 74. ročníku Mistrovství světa v ledním hokeji.
Celý národ i společnost Zepter International ČR fandí českému národnímu týmu na probíhajícím
Mistrovství světa v ledním hokeji v Německu. Jako oficiální sponzor šampionátu věnoval Zepter
českému týmu z portfolia svých produktů lampu Bioptron.
Lampa Bioptron urychlí regeneraci pohmožděnin, bolavých kloubů a uvolní psychické vypětí
po náročných zápasech českých hokejistů ve skupině a pevně věříme, že Bioptron od firmy Zepter
přispěje i k našemu vítězství.
Společnost Zepter International je také oficiálním sponzorem Formule 1 – Velká cena Monaka,
FIFA – kvalifikace MS 2010 v Jihoafrické republice, FIBA 2003- 2011 a Světového šampionátu
F1 motorových člunů.
Společnost Zepter International ČR je hrdá, že lampa Bioptron pomohla českému národnímu
týmu k získání zlatých medailí na Mistrovství světa v ledním hokeji v Německu. Naším hlavním
zlatem je naše zdraví, proto o něj pečujme s lampou Bioptron.

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 sedmi 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 reprezentantům poskytuje zázemí respektované
úspěšné mezinárodní firmy, podmínky, systém práce, respekt, motivaci a spravedlivé odměňování.
Podnikatelé mohou využít unikátní podnikatelský koncept na bázi frančízy s podporou
a propracovaným know-how stabilní celosvětové firmy. Více informací o společnosti naleznete
na www.zepter.cz
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