
NEWS
č. 4/2016

Newsletter

www.essens.sk Essens Slovakia info@essens.sk +421 41 555 72 11

Vážení členovia Klubu ESSENS, 

marec ubehol veľmi rýchlo a už vstupujeme do druhého kvartálu tohoto roka. A pretože v apríli 
sa budú diať veci priam neuveriteľné, odporúčame prečítať si nielen náš newsletter, ale sledovať 
naše webové i facebookové stránky, kde sa vždy dozviete najnovšie informácie. 

1 Ľubica a Viliam Lalinskí

2 Akadémia DS s.r.o.

3 20008752

4 Mgr. Tatiana Bochničková

5 Ing. Lenka Borková

6 Tatiana Kováčová

7 Martina Musilová

8 Daniela Hnidenková

9 Akadémia IS s.r.o.

10 Mgr. Rudolf Kubík - GOLDEN DROP

Poradie v tabuľke je uvedené na základe dosiahnutej pozície  
a výšky provízií. 

LÍDROV ESSENS V SR 
V MARCI 2016

TOP
10

1 Aloe vera 99,5% gél na pitie - hrozno

2 Dámsky parfum 50 ml w107

3 Colostrum ESSENS 60 kapsúl

4 Pánsky parfum 50 ml m007

5 Colostrum ESSENS Probiotiká 6 ks

6 Aloe vera ESSENS Zubná pasta 100 ml

7 Pánsky parfum 50 ml m008

8 Pánsky parfum 15 ml m007

9 Dámsky parfum 50 ml w117

10 Flow`EN  30 tabliet

NAJPREDÁVANEJŠIE  
PRODUKTY 

MAREC 

2016

Náš tip: 
Je tu jar a s ňou narastajúci výskyt úrazov, 
zranení, pichnutí hmyzom, popálenín. 
Preto by vo vašich domácnostiach určite 
nemal chýbať Aloe Vera Soft Spray! 
Vďaka jedinečnému zloženiu bez 
chemických zložiek a parabénov, za to s 
prídavkom alantoínu a lastovičníka, ide o 
veľmi účinný prípravok na vyššie uvedené 
neduhy. 

Pani Petra uvádza: 
Na Aloe Vera Soft Spray nedám dopustiť! 
Má však jednu nevýhodu, nikdy ho 
nemôžem nájsť, pretože členovia mojej 
rodiny si sprej neustále privlastňujú a 
nikdy ho nevrátia na svoje miesto. :-) 
Každopádne som šťastná, že mám pre 
svojich najbližších tak účinný a hlavne 
prírodný výrobok vhodný proti všelijakým 
odreninám, pupienkom a vyrážkam. 
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OSLAVOVALI SME MDŽ
Začiatok marca sa niesol v duchu osláv 
Medzinárodného dňa žien, ktorý si v 
posledných rokoch opäť získal priazeň 
mnohých z nás. 
Preto sme ku každej dámskej Darčekovej 
sade s parfumami či Darčekovej sade Aloe 
Vera s kozmetikou rozdávali voňavé darčeky 
vo forme ručne vyrábaného mydla ESSENS 
Bath Cupcake. 

MARCOVÉ 

AKCIE

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 
SO SLADKÝM NÁDYCHOM
Tohtočnými veľkonočnými sviatkami 
sa v mnohých domácnostiach šírila 
vôňa čokolády. Stačilo len 50 bodov a 
sladká odmena bola vaša. 
Veríme, že vám naša čokoláda s 
obsahom kakaa vysokej kvality chutila 
a potešila vaše chuťové poháriky. 

ČÍM VIAC BODOV, TÝM VIAC VITAMÍNOV
V priebehu marca sme spustili akciu na získanie Vitamínu 
C úplne zadarmo. Akcia bola veľmi úspešná a vaše 
najobľúbenejšie výživové doplnky Aloe vera 99,5% gél na 
pitie, Colostrum ESSENS, Colostrum probiotiká a Flow`EN 
sa opäť umiestnili v tabuľke TOP 10 najpredávanejších 
produktov. To je dôkaz, že sú naše výrobky kvalitné a 
získavajú si ďalších a ďalších priaznivcov. 
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PRVÝ PREZENTAČNÝ DEŇ ESSENS 
Sobota  pred oslavou Medzinárodného dňa žien patrila Prvému 
Prezentačnému dňu ESSENS. Takmer 90 členov sa stretlo v  žilinskom 
hoteli Holiday Inn, aby venovali svoj čas nielen predstaveniu produktov našej 
spoločnosti, ale vypočuli si prezentácie lídrov, ktorí aj vlastnými skúsenosťami 
podtrhli unikátnosť našich výrobkov.

Úvodom nás sprevádzala riaditeľka spoločnosti ESSENS Slovakia - pani 
Daniela Jarabicová, ktorá odprezentovala nielen spoločnosť ESSENS,  jej 
vývoj, expanziu, nezabudnuteľné dovolenky v Turecku,  ale aj bezkonkurenčnú 
možnosť zaradenia sa do nášho autoprogramu ESSENS. 
Prvej prednášky sa zhostil líder Slovenskej republiky, pán Imrich Sloboda, 
ktorý pútavo naznačil nadčasovosť nových priestorov brnianskej centrály 
ESSENS, ktoré si spolu s kvalifikovanými členmi osobne pozrieme už tento 
mesiac!  
Mali sme možnosť vypočuť si o jedinečnosti našich parfumov a parfumovanej 
kozmetiky v podaní pani Martiny Musilovej, ktorá svojou prezentáciou zaujala 
každého prítomného. 
Doplnila ju pani Daniela Hnidenková, ktorá odštartovala jar tipmi na 
najvhodnejšie pánske a dámske vône pre toto obdobie. 
Vôňami sme pokračovali. Po prvý krát verejne odprezentovala novinku 
ESSENS Home Perfume pani Jana Astalošová, ktorá svojimi profesionálnymi 
vedomosťami a skúsenosťami s týmto produktom rozvírila obrovskú hladinu 
záujmu. 
Jarných pomocníkov z  radu ESSENS Home Pharmacy na detoxikáciu, 
prípravu formy do plaviek, riešenie únavy a vyčerpania, ale aj zázrak ukrytý 
pod názvom Hard´EN sofistikovane predstavila účastníkom pani Dagmar 
Veselá. 
Rad Aloe Vera tradične patril expertovi na tento produkt, pánovi Jozefovi 
Musilovi, ktorý svoju prednášku obohatil o  vlastné skúsenosti. Venoval sa 
nielen kvalite, ale aj jedinečnej technológii spracovania týchto produktov.
Posledným lídrom vystupujúcim na Prezentačnom dni bol pán Miloš Macho so 
svojou prednáškou o Colostre ESSENS a Probiotických kultúrach ESSENS. 
Pán Macho už na nejednej prednáške utvrdil prítomných, že s produktom je 
stotožnený na 110%, a jeho skúsenosti a vedomosti mu dovoľujú zaradiť sa 
medzi expertov na tento produkt. 

V  závere Prezentačného dňa si najusilovnejší členovia Klubu ESSENS zo 
Slovenska za rok 2015 prevzali certifikačné ohodnotenie spolu s gratuláciou 
od vedenia spoločnosti ESSENS Slovakia.  
To, že naši galantní a  pozorní džentlmeni myslia na ženské pokolenie 
svedčil fakt, že ani jedna žena neodišla bez červenej ruže, ktorou lídri 
obdarovali zúčastnené dámy k ich blížiacemu sa sviatku. Toto krásne gesto 
vyčarilo ďakovný úsmev všetkým ženám a my sme pyšní, že máme tú česť 
spolupracovať so skutočnými mužmi. 

Ďakujeme všetkým lídrom a zúčastneným za spoločne strávený čas a tešíme 
sa na naše ďalšie stretnutie. 

PREZENTAČNÝ DEŇ ESSENS
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KEĎ ŠKOLENIE, TAK JEDINE V BRNE V LÍŠNI
Interiéry novej centrály v Brne sú vybavené tak, aby spĺňali parametre najmodernejších pracovných 
priestorov. Pri realizácii sa teda myslelo aj na školenia a jednania a k dispozícii sú hneď dve konferenčné 
miestnosti, ktoré je možné flexibilne upravovať a ich kapacita je približne 120 osôb. 

Školiaca miestnosť je k dispozícii pre všetkých členov Klubu ESSENS, ktorí si tu môžu usporiadať 
vlastnú prezentáciu. K dispozícii je samozrejme premietacie zariadenie a po dohovore sa dá zabezpečiť  
aj občerstvenie. 

Záujemci o prenájom sa môžu individuálne prihlásiť cez kontakty uvedené v zápätí nášho newslettera.
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GRAND OPENING NEW ESSENS 
V sobotu 30. apríla 2016 sa uskutoční v brnianskej centrále veľkolepá akcia GRAND 
OPENING NEW ESSENS! 

Kvalifikačné obdobie prebiehajúce počas februára a marca už skončilo a všetkým 
kvalifikovaným členom sme odoslali e-mailovú správu s požiadavkou na potvrdenie 
účasti. Veríme, že sa všetci kvalifikovaní dostavia a spoločne s nami si užijú  túto 
exkluzívnu akciu. 

Veľmi sa tešíme a verte, že je skutočne na čo! 

UŽ O PÁR 

DNÍ!!!
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50 % zľava na diáre ESSENS
Nikdy nie je neskoro!
Stále je čas začať používať tohto ročné diáre, veď 3/4 roka máme stále pred 
sebou. 3/4 roka plného pracovných schôdzok, stretnutí, nezabudnuteľných 
okamžikov, dovoleniek...

Diár A5 za neuveriteľné 3,00 €!

ESSENS HOME PERFUME - NÁPLŇ DO DIFUZÉRA
Náplne do vašich obľúbených difuzérov sú už v predaji!

Jedinečné parfumy pre váš interiér vo forme elegantných aróma difuzérov ESSENS Home Perfume si tak 
odteraz môžete doplniť za výhodnú cenu!
Jemné éterické oleje navodzujú príjemnú, dlhotrvajúcu a konštantnú vôňu.
Tá vydrží voňať po dobu až 8 týždňov a je schopná prevoňať miestnosť s rozlohou až 20 m2.
Intenzita vône je závislá od množstva vonnej esencie a počtu ratanových tyčiniek, ktoré je vhodné pre 
optimálnu intenzitu vône každý týždeň otočiť. 
Rovnako ako aróma difuzéry, sú aj náplne s obsahom 150 ml dostupné v štyroch vôňach: WATERFALL, 
WHITE FLOWERS, WOODEN DREAM a CANDY FRUIT. 

Cena pre členov Klubu ESSENS: 13,20 € / 11 bodov
Odporúčaná predajná cena: 18,50 € 

Charakteristiku jednotlivých vôní nájdete 
v "Katalógu ESSENS Home Perfume". 

TIPY NA NÁKUP
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JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA 2016
Kvalifikačné obdobie na jedinečný zájazd do Juhoafrickej republiky stále prebieha! Ten sa uskutoční  
v polovici októbra 2016 a bude priamo nadväzovať na jubilejné 5. výročie vzniku firmy ESSENS. 

Predĺžené podmienky kvalifikácie: 
Účasť pre jednu osobu získa ten, kto sa trikrát kvalifikuje na pozíciu GOLD MANAGER a súčasne zaregistruje 
a vybuduje novú pozíciu v priamej línii, ktorá trikrát dosiahne pozíciu 17 %.
Všetko platí pre obdobie od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016.

Účasť pre dve osoby získa ten, kto sa štyrikrát kvalifikuje na pozíciu PLATINUM NATIONAL MANAGER 
alebo PLATINUM INTERNATIONAL MANAGER a zároveň zaregistruje a vybuduje novú pozíciu v priamej 
línii, ktorá trikrát dosiahne pozíciu 17 %.
Všetko platí pre obdobie od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016. 

KVALIFIKAČNÉ 
OBDOBIE STÁLE PREBIEHA
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LUXUSNÝ DARČEK PRE NOVÝCH ČLENOV KLUBU ESSENS 
Registrujte a podporujte nových členov a doprajte im získať tie najexkluzívnejšie 
parfumy na našom trhu!

Každý člen, ktorý sa v apríli 2016 zaregistruje do Klubu ESSENS a zakúpi si 
ľubovoľné produkty v minimálnej bodovej hodnote 50 bodov, obdrží ÚPLNE 
ZADARMO Darčekovú kazetu ESSENS Unique v hodnote 21,60 €.

Darčeková kazeta obsahuje dva dámske a dva pánske luxusné parfumy v 
10 ml sklenenom flakóne s rozprašovačom, ktorý sa ľahko ukryje aj do tej 
najmenšej kabelky či vrecka pánskeho saka. Nositeľ vône z tejto jedinečnej 
kolekcie tak môže kedykoľvek oslniť svoje okolie absolútne unikátnou a 
dlhotrvajúcou vôňou.

PLATÍ AŽ DO 30. 4. 2016

Prajeme krásny a pokojný aprílový čas. 

Váš tím ESSENS Slovakia

AKCIA PRE NOVO 

REGISTROVANÝCH 

Charakteristiku jednotlivých vôní nájdete 
v "Katalógu parfumov ESSENS Unique". 


