TISKOVÁ ZPRÁVA
Zepter – Nejen pro ty, kteří žijí sportem
Praha, 13. dubna 2015 – Společnost Zepter pomáhá svými výrobky v rámci mise zdraví a krásy
zlepšovat život milionům lidí po celém světě. Z tohoto důvodu je také už téměř 20 let hrdým
sponzorem prestižních mezinárodních sportovních akcí. Aktuálně je již po sedmnácté oficiálním
sponzorem 79. ročníku Mistrovství světa v ledním hokeji, které se koná v Praze a Ostravě.

Velice užitečným pomocníkem nejen pro sportovce je certifikovaný, klinicky
testovaný zdravotnický přístroj Bioptron. Podporuje proces hojení ran a
obnovy tkání, přináší úlevu od bolesti bez vedlejších účinků a má
protizánětlivý efekt. Přístroje Bioptron používají odborníci v nemocnicích,
sportovních klubech, fitness centrech, sportovci i lidé v domácnostech. Díky
svým vynikajícím vlastnostem dokáže světlo Bioptron proniknout nejen do
kůže, ale i do vnitřních tkání. Účinek se proto neomezuje jen na léčenou
oblast, ale působí pozitivně na celý organismus.

Ke zdravému životnímu stylu patří nejen sport, ale také zdravá strava a její
příprava. Příprava jídla v nádobí Zepter zaručuje méně škodlivých tuků, méně
kalorií, více vitamínů, minerálů a bílkovin i zachování nutričních a
biologických hodnot i organoleptických vlastností. S integrovaným varným
systémem Zepter je jídlo chutnější a výživnější. Zepter šetří potraviny,
energii, čas i peníze.

FANDĚTE S NÁMI ČESKÉMU NÁRODNÍMU TÝMU!

Společnost Zepter International řadu let působí
jako hlavní sponzor stovek mezinárodních
sportovních akcí, například mistrovství světa F1
(Monako, Kanada a Brazílie), mistrovství světa
motorových člunů F1 Powerboat, mistrovství světa
a mistrovství Evropy v basketbalu – FIBA,
mistrovství světa v ledním hokeji (oficiální
sponzor a sponzor národních týmů) a mistrovství
Evropy v házené. Podporujeme též řadu dalších sportů: od setkání atletů Zepter Herculis IAAF Golden
League v Monte Carlu po velké tenisové turnaje v Monte Carlu, na Mallorce, ve Stuttgartu a v
Hannoveru, a to vždy se stejným ideálem: USILUJEME O DELŠÍ, ZDRAVĚJŠÍ A SPOKOJENĚJŠÍ
ŽIVOT.

Zepter již podruhé vítězem Czech Superbrands Award 2015 - ocenění udělované
spotřebiteli nejlepším značkám na trhu.

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 a www.zepterclub.cz.
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