TISKOVÁ ZPRÁVA
Zepter partnerem soutěže Sestra roku
Praha, 26. února 2010 – Jubilejní 10. ročník soutěže Sestra roku 2009, pořádaná odborným
časopisem Sestra, zná své vítěze. Společnost Zepter International se stala partnerem letošního
ročníku soutěže a vítězkám věnovala hodnotné věcné ceny.
Titul Sestra roku byl již tradičně udělován ve třech kategoriích. Vítězkou sestra v nemocniční
a ambulantní péči se stala Ivana Šulcová z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN
Motol Praha. Titul sestra v sociální péči získala vrchní sestra Mobilního hospice Ondrášek
v Ostravě Bc. Bronislava Husovská, DiS. Ocenění sestra ve výzkumu a vzdělávání si převzala
pedagogická pracovnice Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Brno Mgr. Marie Marková, Ph. D. Zároveň byla vyhlášena mimořádná cena za celoživotní dílo
v ošetřovatelství udělena časopisem Sestra, kterou získala Markéta Bekárková, která pracuje ve
středisku Charity Frýdek-Místek „Oáza pokoje“ pro psychicky nemocné. Letos byl poprvé udělen
i titul sestra mého srdce, kterou se stala řeholní sestra Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského S. M. Anežka Anna Polehlová, staniční sestra Hospicu sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích.
Odborným garantem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Záštitu nad soutěží má paní Dagmar
Havlová za Nadaci Vize 97 a nově také primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém.
Zepter International s. r. o., je celosvětový odborník na prodej exkluzivního spotřebního zboží pro
zdravý životní styl formou osobního prodeje. Firemní vizi „Mise zdraví a krásy“ naplňuje více než
3 500 speciálně vyškolených reprezentantů, kteří zákazníkům poskytují poradenství v oblasti
zdravé výživy a přípravy jídel, zdravé a čisté domácnosti, léčby a prevence zdravotních problémů
pomocí bioptronové lampy a kvalitní kosmetické péče. Je tedy zcela přirozené, že se společnost
Zepter stala partnerem soutěže, která oceňuje mimořádnou práci sester a nelékařských
zdravotnických pracovníků.

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, ověřený 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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Pro více informací kontaktujte:
Klára Šircová, project coordinator, Zepter International, s.r.o., Spálená 55, 110 00 Praha 1
E-mail: sircova@zepter.cz
Jana Rechlíková, marketing manager, Zepter International, s.r.o., Spálená 55, 110 00 Praha 1
E-mail: rechlikova@zepter.cz
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