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Vážení členovia Klubu ESSENS, 

vítame vás prvým newsletterom od historicky najdôležitejšieho dňa v doterajších dejinách 
spoločnosti ESSENS, ktorým sa stal GRAND OPENING NEW ESSENS. Ten sa odohral posledný 
aprílový deň tohto roka v priestoroch úplne novej brnianskej centrály ESSENS Europe. 

1 Akadémia DS s.r.o.

2 Ľubica a Viliam Lalinskí

3 Mgr. Tatiana Bochničková

4 Tatiana Kováčová

5 Martina Musilová

6 Ing. Lenka Borková

7 20008752

8 Dušan Levko

9 Daniela Hnidenková

10 Štefánia Mirgusová

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

LÍDROV ESSENS V SR 
V APRÍLI 2016

TOP
10

1 Dámsky parfum 50 ml w107

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

3 Aloe vera 99,5% gél na pitie - vitamín C

4 Aloe Vera koncentrát s výťažkami z bylín 100 ml

5 Colostrum ESSENS Probiotiká 6 ks

6 Aloe vera ESSENS Zubná pasta 100 ml

7 Dámsky parfum 50 ml w104

8 Pánsky parfum 50 ml m008

9 Colostrum ESSENS 60 kapsúl

10 Dámsky parfum 50 ml w117

NAJPREDÁVANEJŠIE  
PRODUKTY 

APRÍL 

2016

Sú to Aloe Vera Deo Roll-on a 
Aloe Vera Deo Stick. Perfektné 
produkty k udržaniu sviežosti po 
celý deň. Vďaka obsahu Aloe Vera 
sa starajú o pokožku a dodávajú jej 
potrebnú hydratáciu. Zároveň však 
neobsahujú hliník, hliníkové soli a 
parabény a aj napriek tomu sú veľmi 
účinné. A pritom distribútorská 
cena u každého z týchto 
produktov nie je vyššia ako 4,00 €.  

Náš tip: 
Ak keď to tak zatiaľ nevyzerá, 
faktom je, že leto je za dverami 
a s ním aj zvýšená spotreba 
deodorantov a antiperspirantov. 
ESSENS má na trhu hneď dva 
také produkty, a oba sa pýšia 
spojením 2v1 - teda antiperspirant 
i deodorant, a oba sú navyše 
vhodné ako pre mužov, tak pre 
ženy.
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GRAND OPENING NEW ESSENS 
Dňa 30. apríla 2016 sa v Brne uskutočnila exkluzívna akcia GRAND OPENING NEW ESSENS. 

Táto nezabudnuteľná udalosť bola určená pre každého člena Klubu ESSENS, ktorý splnil v mesiacoch 
február a marec jednoduché kvalifikačné podmienky. Záujem bol veľký a akcie sa zúčastnilo viac ako 
500 hostí zo siedmych štátov, v ktorých sa nachádzajú pobočky ESSENS. Okrem členov Klubu z Českej 
republiky sa slávnostného ceremoniálu zúčastnili taktiež zástupcovia zo Slovenskej republiky, Grécka, 
Slovinska, Chorvátska, Ruska a veľmi početná skupina z Talianska. Okrem strategických partnerov 
ESSENS, na čele so zástupcami spoločností K2Pharm a Ingredia, nás svojou návštevou poctili aj samotní 
majitelia spoločností Seluz a Erte cosmetics, Murat Öztürk a Turgut Tepret. 
Na programe dňa boli pútavé prednášky PharmDr. Milana Krajíčka, prehliadky interiérov novej centrály so 
zoznámením sa s činnosťami na jednotlivých oddeleniach. Nechýbala úvodná reč zakladateľov a majiteľov 
spoločnosti ESSENS Viliama Lalinského, Libora Prusa a Michala Kovářa, krst fotoknihy zachytávajúcej 
jedinečné momentky z priebehu výstavby celého areálu a napínavý okamžik, kedy bola komisárom z 
agentúry Dobrý deň premeriavaná najvyššia socha z piesku v strednej Európe. 

GRAND OPENING NEW ESSENS

Všetkým, ktorí sa osobne prišli na naše nové sídlo a centrálu ESSENS pozrieť ďakujeme za účasť 
i za vytvorenie veľmi príjemnej, priateľskej a pohodovej atmosféry tvorenej počas celého dňa.  
Ešte raz Vďaka!
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NAPÍŠTE NÁM
Na nových webových stránkach nájdete záložku "zážitky", kde nám môžete napísať svoje dojmy a príbehy 
z tejto mega úspešnej akcie.
Veľmi sa na ne tešíme!  

GRAND OPENING NEW ESSENS SI ZASLÚŽI VLASTNÝ WEB!
Predstavujeme vám úplne nové webové stránky, ktoré boli založené pri príležitosti uskutočnenia 
exkluzívnej akcie GRAND OPENING NEW ESSENS!

www.gonewessens.com
Na týchto úplne nových webových stránkach nájdete fotografie, videá i zaujímavé informácie z priebehu 
najvýznamnejšieho dňa spoločnosti ESSENS v jej doterajšej histórii.
Zoznámime vás s jedinečnou fotoknihou renomovaného fotografa Romana Franca, ktorá bola na začiatku 
akcie slávnostne pokrstená a ktorá netradičným a umeleckým spôsobom dokumentuje zrod a stavbu 
nového sídla v Brne. Podrobné informácie uvedieme aj o Big Flacon, soche z piesku, ktorá v uvedený deň 
získala oficiálne titul najväčšej sochy v strednej Európe.

http://www.gonewessens.com/
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APRÍLOVÉ AKCIE

NASKLADNILI SME
V apríli sme na náš trh prvýkrát uviedli dlho očakávaný 
parfum w143!

Osobitá, šarmantná, zvodná, sebavedomá… taká je 
žena, pre ktorú bola stvorená táto kvetinovo-drevitá 
vôňa plná francúzskeho štýlu a šarmu.

Hlava: aldehyd, neroli, ylang ylang
Srdce: kosatec, koreň kosatca, jazmín
Základ: ambra, santalové drevo, pižmo

Parfum w143 50 ml 
Cena pre členov Klubu ESSENS 12 € / 10 bodov
Odporúčaná predajná cena: 17 €

Parfum w143 15 ml
Cena pre členov Klubu ESSENS: 6 € / 5 bodov
Odporúčaná predajná cena: 8,50 €

Vzorka parfumu 1,5 ml za cenu 0,40 €.

Prevoňajte si s nami nádherné jarné dni.

ROZDÁVALI SME
V priebehu celého apríla sme mali spustenú motivačnú 
akciu pre novo registrovaných členov Klubu ESSENS, 
ktorí len za 50 bodov získali jedinečnú sadu s parfumami 
ESSENS Unique. 

Týmto všetkých nových členov Klubu vítame medzi 
nami a tešíme sa na spoločnú spoluprácu. Sme 
presvedčení, že sa vám u nás bude páčiť, že si získate 
svojich vlastných priaznivcov produktov ESSENS a sami 
si vychutnáte pôžitok z tých najkvalitnejších výrobkov, 
ktoré si na dnešnom trhu môžete zadovážiť.
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ROZŠÍRILI SME
V apríli sa rozrástlo portfólio vôní o nové dámske 
parfumy v 15 ml balení (w141 - w148). 

Zakúpte si svoj obľúbený parfum v roztomilom mini 
flakóne. Ten je vhodný na paluby lietadiel a ľahko sa 
zmestí aj do tej najmenšej kabelky, ktorá je teraz v 
kurze. 

Charakteristiku jednotlivých vôní nájdete v "Katalógu 
parfumov" a vo "Vsuvke do Katalógu parfumov - nové 
vône". 

Náš tip: taktiež muži majú svoje parfumy vo vreckovom 
balení, vyberať si môžu z piatich najobľúbenejších vôní. 

Cena pre členov Klubu ESSENS: 6,00 € / 5 bodov
Odporúčaná predajná cena: 8,50 €

APRÍLOVÉ AKCIE

SPUSTILI SME 
Na konci mesiaca sme spustili predaj dámskych i 
pánskych sprchových gélov ku všetkých NOVÝM vôňam 
(w141 - w148 a m021 - m024) a dámskych telových 
balzamov k NOVÝM vôňam (w141, w142, w145, 
w147 a w148). 

Sprchové gély ESSENS obsahujú hydratačný komplex 
a konopný olej, pokožku účinne čistia a ošetrujú. Tá 
zostáva aj vďaka vyváženému pH 5,5 hladká, hebká a 
chránená proti vysušovaniu. 

Telové balzamy ESSENS s obsahom marhuľového 
oleja, hydratačných zložiek a vitamínu E sú vhodné pre 
každodennú starostlivosť o všetky typy pokožky a to 
po kúpeli, opaľovaní i depilácii.

Dámsky / pánsky sprchový gél 200 ml
Cena pre členov Klubu ESSENS: 3,00 € / 2,5 b
Odporúčaná predajná cena: 4,20 €

Dámsky telový balzam 200 ml
Cena pre členov Klubu ESSENS: 4,50 € / 3,5 b
Odporúčaná predajná cena: 6,30 €

Náš tip:
V uvedených vôňach sú teraz dostupné aj 
pánske a dámske darčekové sety. K tým 
dámskym máme 2 nové dizajny!  
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NOVÉ DENNÉ A NOČNÉ KRÉMY COLOSTRUM+
Uvádzame do predaja úplne nové Denné a Nočné krémy Colostrum+. 

Inovované krémy obmedzujúce prejavy starnutia boli vytvorené podľa novej prevratnej receptúry. Tá 
bola vytvorená na základe najnovších výskumov a poznatkov konzultovaných s externými partnermi s 
dlhoročnými skúsenosťami so špecializáciou na vývoj a nové trendy v oblasti zdravotnej kozmetiky.

Nové krémy sú vhodné pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny, najvyššie benefity však ponúkajú 
vekovej skupine 30+. 
Neobsahujú parabény a oproti pôvodnej receptúre z nich boli odstránené všetky konzervačné látky, takže 
ide o 100 % prírodnú kozmetiku. 
V novej receptúre bol navýšený obsah prírodnej látky Colostrum, čo vedie k zosilneniu pozitívnych účinkov, 
medzi ktoré patrí: 
- vplyv rastových faktorov – pozitívne pôsobí na regeneráciu buniek pokožky 
- antibakteriálne a protizápalové účinky lactoferrinu a laktoperoxidázy – zabraňujú zápalovým ochoreniam 
a podráždeniu pokožky 
- pozitívne účinky fosfolipidov (tukov a organických kyselín), ktoré umožňujú hlavne jednoduchší prienik 
účinných látok vrchnou vrstvou pokožky a následnou tvorbou lipidického filmu (tenká vrstva výrazne 
spomaľujúca odparovanie vody z pokožky).
Krémy ďalej obsahujú Aloe Vera a makadamiový olej, ktorý je známy ako silný antioxidant a zabraňuje 
poškodeniu bunkových membrán. 
Nová receptúra bezo zbytku spĺňa klasifikáciu „BIO produkt“. 

Súčasťou balenia jednotlivých krémov je okrem viacjazyčného príbalového letáku aj kozmetická špachtľa, 
vďaka ktorej je zabezpečené hygienické naberanie krému a pri manipulácii tak nedochádza k jeho 
kontaminácii.

DENNÝ KRÉM 50 ml COLOSTRUM+ parfumovaný / neparfumovaný 
Pleťový krém vďaka starostlivo zvoleným zložkám obmedzuje prejavy starnutia, podporuje obnovu kožných 
buniek a zjemňuje vrásky. 

NOČNÝ KRÉM 50 ml COLOSTRUM+ parfumovaný / neparfumovaný 
Pleťový krém pre nočnú regeneráciu pokožky obmedzuje prejavy starnutia, vďaka prírodnej zložke 
cyklopeptid účinne zlepšuje elasticitu a pevnosť kožných buniek. 

Cena pre členov Klubu ESSENS: 25,20 € / 21 bodov 
Odporúčaná predajná cena: 35,30 € 

Doprajte svojej pleti to najlepšie, doprajte jej luxusné inovované krémy Colostrum+.

NOVÁ RECEPTÚRA



NEWS
č. 5/2016

Newsletter

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

ŠTÝLOVÉ HRNČEKY ESSENS
Rozšírili sme pre vás rad reklamných predmetov o štýlové hrnčeky zo špeciálnej limitovanej edície. 

Hrnček má objem 380 ml, je vyrobený z karlovarskej keramiky s modrou vypálenou potlačou a jeho súčasťou 
je odnímateľný kryt pre jednoduchú konzumáciu nápojov na cestách. 

Mr. ESSENS / Mrs. ESSENS 
Cena pre členov Klubu ESSENS: 13 € / 0 bodov 

Obstarajte si pána alebo pani ESSENS už teraz spôsobom, na ktorý ste zvyknutí a pripravte sa včas na 
blížiace sa obdobie výletov a dovoleniek.
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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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PRIVÍTAME NOVINKY! 
Kto sa zúčastnil GRAND OPENING NEW ESSENS vie, že v priebehu mesiaca 
máj privítame niekoľko horúcich noviniek. 

Predstavíme jedinečné výrobky na opaľovanie z nového produktového radu 
ESSENS SUN CARE!

A uvedieme na trh nový luxusný produktový rad ESSENS LACTOFERRIN!

A verte, že je sa na čo tešiť!!!

Prajeme vám krásny máj. 

Váš tím ESSENS Slovakia

ČO NÁS ČAKÁ  

V MÁJI? 


