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Vážení členovia Klubu ESSENS, 

je tu predposledný mesiac tohoto roka a s ním aj predposledný tohtoročný 
newsletter. Spoločne sa poďme pozrieť na októbrové udalosti, predovšetkým na 
oslavu 5. výročia spoločnosti ESSENS. Tradične vás tiež  zoznámime s užitočnými 
informáciami, ktoré vám iste uľahčia vaše podnikanie s ESSENS. 
Na záver prezradíme, aké novembrové novinky pre vás pripravujeme. 
A verte, že sa máte na čo tešiť! 

TOP 10 LÍDROV ESSENS 
V SR V OKTÓBRI 2016

1 Akadémia DV s.r.o.

2 Mgr. tatiana Bochničková

3 Ing. lenka Borková

4 tatiana Kováčová 

5 Akadémia IS s.r.o.

6 J&P network s.r.o.

7 Martina Musilová

8 Štefánia Mirgusová

9 Mgr. rudolf Kubík, GOlDEN DrOP, s.r.o.

10 20004044

Poradie v tabuľke je uvedené podľa dosiahnutej pozície a výšky 
provízií.

TOP 10 

OKTÓBER 2016
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NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY
OKTÓBER 2016

1 Aloe vera 99,5% gél na pitie- hrozno 500 ml

2 Dámsky parfum 50 ml w107

3 Pánsky parfum 50 ml m008

4 Colostrum ESSENS 60 kapsúl

5 Aloe vera ESSENS Zubná pasta 100 ml

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

7 Dámsky parfum 50 ml w117

8 Dámsky parfum 50 ml w104

9 Pánsky parfum 50 ml m007

10 Pánsky parfum 50 ml m001

ESSENS UNIQUE 
UNIKÁTNY VO VŠETKÝCH SMEROCH
Hľadáte skutočne jedinečný a exkluzívny darček 
pre svojich blízkych? Skúste ESSENS Unique.  
Parfumy vytvorila celosvetovo uznávaná
parfuméristka Hélène Fizet použitím tých 
najkvalitnejších a najdrahších prírodných surovín, 
ktoré je vôbec možné získať na svetovom trhu. 
Vonné esencie boli vyberané tak, aby výsledná 
vôňa získala punc kvality, luxusu a nadčasovosti. 
Parfumy majú veľmi vysoký 20 % podiel vonných 
esencií a vydržia voňať neobyčajne dlhú dobu. 

Na výber 2 dámske a 2 pánske vône, ktorých 
charakteristiku nájdete v katalógu ESSENS 
Unique.

NÁŠ 

TIP
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DEAKTIVÁCIA ČLENSTVA V KLUBE ESSENS 
Na základe Všeobecných podmienok členstva v Klube ESSENS a na základe rozosielaných výziev členom 
Klubu ESSENS, od ktorých poslednej objednávky uplynulo viac ako 365 dní, došlo k deaktivácii všetkých 
členov, ktorí ani v stanovenej lehote 30tich dní neuskutočnili žiadnu bodovanú objednávku. 

tieto zrušené členstvá sú v systéme aj naďalej zobrazené, a to šedou farbou, avšak všetky osobné údaje 
boli vymazané. 

V prípade, že niektorý z týchto deaktivovaných členov Klubu prejaví opätovný záujem o spoluprácu 
s ESSENS, nie je aktivácia pôvodného členstva možná, ponúka sa však možnosť opätovne sa zaregistrovať.  

NECHAJTE SI POSIELAŤ MARKETINGOVÉ SPRÁVY AJ V INÝCH JAZYKOCH   
Budujete svoje siete v zahraničí? 
Nechajte si posielať marketingové informácie určené pre danú krajinu, kde svoju sieť máte. len tak budete 
v obraze, ktorá výhodná akcia práve prebieha alebo kedy bol očakávaný tovar naskladnený. A pokiaľ máte 
siete v krajinách, kde pobočka ESSENS doposiaľ nie je, platia v nej akcie uverejnené na 
www.essenseurope.com. V tomto prípade môžete dostávať e-maily v angličtine. 

A pozor! tí, ktorí pracujete so sieťou v Španielsku, nechajte si posielať správy v španielčine! Všetky 
požiadavky na cudzojazyčné marketingové správy zasielajte na e-mail: info@essens.sk.

POMÁHAME VÁM ROZŠIROVAŤ VAŠU SIEŤ
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NOVÉ REKLAMNÉ PREDMETY

V októbri sme spustili predaj nových reklamných predmetov, ktoré proste musíte mať! 

Kovový prívesok s logom alebo nápisom ESSENS
rozmery: 5,2 x 9,5 cm (výška x dĺžka vrátane retiazky s krúžkom)
Farba: strieborná/modrá
Materiál: zliatina zinku
Cena pre členov Klubu ESSENS: 3,00 € / 0 bodov

Textilná šnúrka s karabínou a logom ESSENS
Obvod: 90 cm
Šírka: 1,5 cm
Farba: modrá s bielym tlačeným logom ESSENS
Materiál: polyester, karabína z kovu
Cena pre členov Klubu ESSENS: 2,40 € / 0 bodov

OKTÓBROVÉ 

NOVINKY
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DIÁRE ESSENS NA ROK 2017
V auguste ste nám prostredníctvom facebookových účtov pomohli vybrať tie najkrajšie farebné varianty 
diárov pre rok 2017. tie, ktoré sa vám najviac páčili, sme pre vás nechali vyrobiť!  
Zoznámte sa s nimi a aj v roku 2017 si efektívne zorganizujte svoj čas vďaka diárom vo firemnom dizajne.

Diár A5
Farba: modrá, tyrkysová, ružová
Materiál dosiek: matné lamino
rozmery: 15,5 x 21,5 cm
Obsah: týždenný layout, osobné údaje, ročný prehľad na rok 2017 
i 2018, plánovací kalendár, medzinárodné sviatky, medzinárodné 
dôležité telefónne čísla, medzinárodné telefónne predvoľby, 
vzdialenosť európskych miest, poznámky, textilná záložka

rozsah: 128 strán, kalendárium v šiestich jazykoch - čeština, 
slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština a ruština

Cena pre členov Klubu ESSENS: 4 € / 0 bodov

OKTÓBROVÉ 

NOVINKY
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VIZITKY ESSENS PRE VÁS

Opäť vám ponúkame možnosť nechať si vyhotoviť kvalitné firemné vizitky ESSENS 
v nasledujúcom dizajne:

Vizitky majú rozmer 50 × 90 mm a môžete ich objednať v minimálnom množstve od 200 
ks. Maximálny počet nie je obmedzený, celkové množstvo ale musí byť deliteľné 100. Cena 
vizitiek je 0,08 €/ks, v cene je zahrnutá grafická príprava vizitky a jej tlač. Vizitky sú tlačené 
farebne na matnom kriedovom papieri 300 g/m2.

Objednanie:
Vizitky je nutné objednať najneskôr do 21.11.2016 na adrese manager@essens.sk
V objednávke prosím uvádzajte nasledujúce údaje:

(titul) Meno a priezvisko
členské číslo ESSENS
telefón
email
adresa vašich www stránok (nepovinný údaj)
požadovaný počet vizitiek

Po obdržaní objednávky vám na emailovú adresu bude zaslaná výzva k úhrade vašej 
objednávky. Všetky objednávky vizitiek je potrebné uhradiť vopred pred započatím ich 
výroby. Akonáhle budú vizitky vyrobené, budeme vás kontaktovať e-mailom a dohodneme 
sa na spôsobe doručenia - vizitky je možné zaslať buď s vašou objednávkou tovaru, v 
samostatnom balíčku za poplatok 4,00 € alebo si ich budete môcť vyzdvihnúť osobne na 
firme.
Hotové vizitky budú distribuované od 25.11.2016. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

OKTÓBROVÉ 

NOVINKY
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PRVÝ FIREMNÝ AUTOMOBIL ZMENIL MAJITEĽKU

V polovici októbra sa zaslúženej odmeny dočkala líderka 
Klubu ESSENS na Slovensku, pani tatiana Bochničková, 
ktorá sa zapojila do motivačného programu o firemný 
automobil.

Za úspešné splnenie všetkých podmienok motivačného 
programu a výborné výsledky po celú dobu jeho trvania, 
bol automobil prevedený do vlastníctva členky, a to za 
symbolické 1 €. 

radi by sme jej pogratulovali a do ďalších rokov popriali mnoho šťastne najazdených 
kilometrov bez nehôd.

Každý  člen  Klubu  ESSENS  si môže splniť svoj sen a získať auto v našich farbách. 
Vyberať môžete z vozidiel značky Peugeot 208 alebo z luxusných BMW.

Podrobnosti   o   motivačnom programe sú uvedené na našich webových stránkach.  

GRATULUJEME
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ESSENS 5TH ANNIVERSARY 
Úchvatná, okúzľujúca, honosná... 
taká je Viedeň. A taká bola aj 5. narodeninová oslava ESSENS, ktorá sa 
konala práve vo Viedni v exkluzívnom päťhviezdičkovom hoteli 
ritz-Carlton. Nechýbal bohatý sprievodný program, kedy sa narodeninoví 
hostia previezli historickou električkou, navštívili mnoho významných 
miest a pamätihodností, ochutnali tie najdelikátnejšie vyhlásené viedenské 
špeciality a v piatok podvečer sa prešli centrom mesta v tradičných panských 
kočiaroch s konským záprahom. Zlatým klincom predĺženého víkendu sa 
stal sobotný gala večer s tradičným ceremoniálom predávania ocenení 
a odmien najúspešnejším lídrom za uplynulý rok, poďakovanie manažérom 
pobočiek, vzácnym hosťom a taktiež majiteľom ESSENS. 

A pri príležitosti tejto významnej udalosti sme pre vás spustili samostatné webové stránky 
www.essensanniversary.com, ktoré zachytávajú každý moment tejto oslavy snímku za snímkou. 

AKO TO 
PREBIEHALO
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10 TOP LÍDROV ESSENS WORLD
tento rok vôbec po prvýkrát došlo k vyhláseniu tOP 10 ESSENS wOrlD, teda 10 najúspešnejších lídrov 
z pohľadu medzinárodného! 

Zoznámte sa s najlepšími lídrami ESSENS, inšpirujte sa ich príbehmi, kopírujte ich, učte sa od nich a staňte 
sa jedným z nich....

NOVINKA na ESSENS 5th Anniversary

1. Ing. Jana Holubová

2. Mario Fantini 

3. Giuliana Muratori & roberto Pirotti 

4. Dani Huber 

5. Dagmar Veselá & Imrich Sloboda 

6. Kateřina Krutilová 

7. walter Pollesel 

8. Alsina Machnich & Fabio romantini 

9. Alberta Dori 

10. Carlo Cavassori 

Sme radi, že sa v tomto prestížnom hodnotení tOP 10 lídrov ESSENS wOrlD umiestnili na krásnom 
piatom mieste aj naši lídri zo Slovenska. týmto im za celý tím ESSENS Slovakia srdečne blahoželáme 
a prajeme mnoho ďalších úspechov!
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ESSENS V JUŽNEJ AFRIKE
Na základe niekoľkomesačného motivačného programu sa ihneď po oslave piatych narodenín vydala 
početná skupina na čele s vedením ESSENS na unikátny zájazd do Juhoafrickej republiky. 
Nasledujúce fotografie sú dostačujúcou výpoveďou, aká úžasná akcia to bola...

Pri príležitosti natoľko mimoriadnej udalosti, akou bezpochyby zájazd do JAr bol, pre vás vytvárame 
samostatné webové stránky, o ktorých spustení vás budeme čoskoro informovať.

http://www.essens.sk
https://www.facebook.com/essensslovensko
mailto:info%40essens.sk?subject=


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

NEWS
č. 11/2016

NEwSlEttEr

KVALIFIKAČNÉ OBDOBIE PRÁVE PREBIEHA, 
KAŽDÝ S NAMI MÔŽE ÍSŤ NA DOVOLENKU! 

Motivačno-relaxačný pobyt 
v krajine tisícich 
vôní a Orientu

Užime si 7 dní all-inclusive v Turecku! 
Čaká nás jednodňový výlet do Istanbulu a exkurzia do spoločnosti SELUZ, popredného 
svetového producenta parfumových esencií, kde pre nás bude pripravený špeciálny 
workshop MIEŠANIA VLASTNÉHO PARFUMU. 

Zatiaľ čo ostatní budú ešte len listovať katalógy cestovných kancelárií, my sa budeme slniť, 
čerpať energiu a inšpiráciu v päťhviezdičkovom hoteli so stravovaním ULTRA All inclusive 
na Tureckej riviére...

Zároveň je potrebné pozíciu 17% plniť aj po jej treťom dosiahnutí, a to do konca kvali� kačného 
obdobia. Rovnako tak nemôže klesnúť až do doby odletu. Predpokladaný termín pobytu je 
1. týždeň v júni 2017, presný termín aj lokalita budú upresnené. Odmenu môžu čerpať len aktívne 
pozície. Kvali� kácia sa týka len tých členov, ktorí sa v predchádzajúcich rokoch nekvali� kovali. 
Odmena je pre jednu osobu a je neprenosná. Pri nečerpaní odmeny nevzniká nárok 
na kompenzáciu. Možnosť dokúpenia zájazdu pre doprovod vo veku 14 rokov a viac.

Pridajte sa k nám! Stačí, keď sa v mesiacoch 
október, november, december (2016), január a február (2017)
aspoň trikrát kvali� kujete na minimálne 17% pozíciu a vyššiu

a v mesiacoch vašej kvali� kácie získate províziu minimálne 300 EUR, tak letíte s nami!

Opäť je tu špeciálna akcia pre sponzorov, ktorí sa už v minulosti kvali� kovali!!!
Ak budete mať vo vašej priamej línii aspoň 2 NOVO kvali� kujúcich sa členov, získate 
nárok na exkluzívny pobyt v Turecku i vy!

TURECKO
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Kúzelná moc Vianoc
s essens!

VOŇAVÝ DARČEK, KTORÝ VŽDY POTEŠÍ
Parfumované sety sú ideálnym vianočným darčekom. 
Vyberať môžete zo 40-tich dámskych a 20-tich 
pánskych vôní. Pánske sety obsahujú 50 ml parfum 
a sprchový gél vo vybranej vôni, v dámskych nájdete 
navyše telový balzam. To všetko je zabalené v 
darčekovej krabičke vo vianočnom dizajne, ktorý si 
môžete sami vybrať.

ŠPIČKOVÉ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY - TO NAJLEPŠIE PRE VAŠICH BLÍZKYCH
Nakombinujte si ten najlepší darček pre svojich blízkych a 
získajte darčekové balenie zadarmo! Stačí, ak si zakúpite 3 
akékoľvek výživové doplnky vo forme tabliet z radu Colostrum, 
Aloe Vera alebo Home Pharmacy. 

STAROSTLIVOSŤ O TELO PRE KAŽDÉHO
Darčeková sada Aloe Vera kozmetika obsahuje penu na 
holenie, balzam po holení a deo roll-on - to všetko v 
unisex vôni. Je teda vhodná ako pre mužov, tak pre ženy.

KU TROM 15 ML PARFUMOM DARČEKOVÉ BALENIE ZADARMO
Pri nákupe 3 ľubovoľných 15 ml parfumov od nás 
obdržíte vianočnú darčekovú kazetu zadarmo!

IDEÁLNY DARČEK, KTORÝ PREVONIA KAŽDÝ DOMOV
Set Home Perfume je ideálnym darčekom, ktorý si nájde 
svoje miesto v domovoch i srdciach všetkých vašich 
blízkych. Vyberať môžete zo štyroch úžasných vôní. 
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SLEDUJTE NAŠE VIDEÁ NA YOUTUBE! 

SLEDUJTE 
NÁS
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UŽ ČOSKORO NOVÉ PRODUKTY 

Z RADU COLOSTRUM!

NOVÉ PRODUKTY COLOSTRUM
V priebehu novembra predstavíme trhu úplne nové výživové doplnky z produktového radu Colostrum! 
COLOSTRUM ESSENS + VITAMÍN D a COLOSTRUM ESSENS + KURKUMÍN. 

Každý z nových produktov má svoje špecifiká i odporúčanie na užívanie. 

Colostrum + Vitamín D má veľmi efektívny význam pri vstrebávaní vápnika a fosforu z čreva do krvi, 
čo pozitívne ovplyvňuje stavbu kostí a zubov. 
Colostrum + kurkumín má efektívne antioxidačné a protizápalové účinky. Kurkumín sa veľmi často 
využíva pri alternatívnej liečbe rakovinových ochorení.

Oba výrobky majú aj ďalšie bonusy, s ktorými vás zoznámime súčasne s ich uvedením do predaja!

Prajeme všetkým pokojný november a úspešné podnikanie s ESSENS. 

Vás tím ESSENS Slovakia
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