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Vážení členovia Klubu ESSENS, 

tradične s príchodom adventu prinášame aj náš posledný tohtoročný newsletter. 
Veríme, že si nájdete chvíľku na prečítanie našich pútavých riadkov a zároveň si 
vďaka nim aspoň na moment odpočiniete od hektických príprav vianočnej oslavy. 

1 Akadémia DV s.r.o.

2 Mgr. tatiana Bochničková

3 Ing. lenka Borková

4 tatiana Kováčová 

5 J&P network s.r.o. 

6 Akadémia IS s.r.o.

7 Martina Musilová

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

9 Štefánia Mirgusová

10 Daniela Hnidenková

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

TOP 10 LÍDROV

V Sr V NOVEMBrI 2016
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1 Darčeková sada Aloe Vera kozmetika

2 Dámsky parfum 50 ml w107

3 Aloe Vera 99,5% gél na pitie - hrozno

4 Aloe Vera ESSENS Zubná pasta 100 ml

5 Pánsky parfum 50 ml m008

6 Dámsky parfum 50 ml w117

7 Pánsky parfum 50 ml m007

8
Aloe Vera Koncentrát s výťažkami z bylín 
100 ml

9 Colostrum ESSENS 60 kapsúl

10 Pánsky parfum 50 ml m003

VIANOČNÝ ZEMIAKOVÝ ŠALÁT
JEDINE Z JOGURTU ESSENS! 
tradičný slovenský vianočný pokrm je bezpochyby 
zemiakový šalát s majonézou. Urobte si tento rok 
zmenu a vymeňte nezdravú a kalorickú majonézu 
za zdravý jogurt. 

Rýchly návod: 2 kg zemiakov uvariť v šupke, 
vychladnuté ošúpať, pokrájať na kocky. Koreňovú 
zeleninu (4 ks mrkve, 4 ks pretržlenu, 1 ks zeleru) 
uvariť v slanej vode, potom pokrájať a pridať ku 
zemiakom. Pridať 5 ks pokrájaných sterilizovaných 
uhoriek, nadrobno nasekané dve cibule, 1 konzervu 
sterilizovaného hrášku a 3 nasekané vajíčka 
uvarené natvrdo. 

Nakoniec pridáme približne 300 ml jogurtu 
ESSENS, opatrne zamiešame, podľa chuti 
dosolíme a dáme do chladničky odpočinúť. 

NÁŠ TIP
NAJPREDÁVANEJŠIE 

PRODUKTY

NOVEMBEr 2016
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DIÁRE ESSENS NA ROK 2017
V auguste ste nám prostredníctvom Facebookových účtov pomohli vybrať 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 

PLÁNUJTE 

SI S NAMI 

ROK 2017
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Novinka - ESSENS Colostrum + Vitamín D a ESSENS Colostrum + Kurkumín
V novembri sme predstavili svetu nové produkty ESSENS Colostrum + Vitamín D a ESSENS Colostrum 
+ Kurkumín, špičkové výživové doplnky vyvinuté a vyrábané v Čr vo farmaceutickej spoločnosti, ktorá 
je držiteľom certifikácie GMP a HACCP. Na výrobu oboch produktov boli použité látky získané výhradne  
z prírodných zdrojov bez použitia surovín pripravených chemickou cestou, na samotnú výrobu sú  
využívané len suroviny najvyšších možných kvalít. 

ESSENS Colostrum
-     podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu
-     pomáha pri chrípke a nachladnutí
-     pomáha pri posilnení imunity a pri autoimunitných ochoreniach
-     prispieva k urýchleniu liečby zápalových ochorení
-     pomáha zvyšovať absorpčnú schopnosť tráviaceho traktu a zároveň sa stará o črevá
-     ideálny na podporu organizmu pri intenzívnom športovom tréningu
-     vysoký obsah aktívnej látky IgG40 vo výške 400 mg

ESSENS Colostrum v kombinácii s vitamínom D: 
-     pôsobí proti odvápneniu organizmu a rednutiu kostí
-     napomáha posilneniu pevnosti kostí a zubov
-     prispieva k zníženiu vysokého krvného tlaku

ESSENS Colostrum v kombinácii s kurkumínom: 
-     pôsobí priaznivo ako prevencia proti rakovinovým ochoreniam
-     súčasť alternatívnej liečby rakovinových ochorení v kombinácii s medicínskou liečbou
-     prispieva k zníženiu odolnosti rakovinových buniek proti účinkom ožarovania pri rádioterapii 
-     napomáha redukovať účinky rakovinového bujnenia 

Obsah balenia: 60 kapsúl
Cena pre členov Klubu ESSENS: 27 EUr / 22,5 bodov
Odporúčaná predajná cena: 37,80 EUr POZOR, využite výhodný nákup 

a ľubovoľné kombinácie oboch produktov 

a ušetrite až 81 €! 

Pri nákupe 8 ks získate 1 ks úplne 

zadarmo!

Pri nákupe 14 ks získate 2 ks úplne 

zadarmo!

Pri nákupe 18 ks dostanete 3 ks úplne 

zadarmo!
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WOW, TO MUSÍTE VIDIEŤ! VIRTUÁLNA PREHLIADKA ESSENS EUROPE 
SKUTOČNE STOJÍ ZA TO! 
Aby sme umožnili všetkým členom Klubu ESSENS nahliadnuť do zákulisia spoločnosti, rozhodli sme sa pre 
spracovanie virtuálnej prehliadky, ktorá odhaľuje exteriér i interiér firmy. Žiadna fotografia totiž nedokáže 
vyvolať taký dojem, ako práve virtuálna prehliadka.

www.google.com/maps

Prejsť si budovu môžete na všetkých troch podlažiach vrátane skladových priestorov s možnosťou vstupu 
do niekoľkých kancelárií a pracovní vedenia spoločnosti. tiež sa môžete zblízka pokochať pohľadom na 
exkluzívnu sochu "BIG FlACON" postavenú z neuveriteľných 150 ton piesku, zapísanú v Českej databáze 
rekordov ako najväčšia a najvyššia piesočná socha v strednej Európe.

A ako na to? V Google mapách vyhľadajte spoločnosť ESSENS EUrOPE, na spodnej lište uvidíte náhľady 
podlaží a jednotlivých miest, tu si vyberte začiatok svojej trasy alebo konkrétne miesto, o ktorého prehliadku 
máte záujem. Uhly pohľadu možno meniť držaním ľavého tlačidla myši a jej pohybom v snímke. Na trase vás 
budú navigovať biele šípky. Pokiaľ si chcete prehliadnuť niektoré detaily, použite k priblíženiu koliesko myši.
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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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Nechajte sa inšpirovať vianočným letákom, vytlačte si 
ho a pomôžte svojim priateľom, kolegom a známym 
vybrať vhodný vianočný darček pre ich blízkych.

Je predsa úžasné mať možnosť nakupovať darčeky  
z pohodlia domova a získaný čas venovať svojej rodine 
či oddychu pri voňavom punči. 

Urobte radosť svojmu okoliu zabezpečením 
vianočných prekvapení, urobte radosť sebe 
príjemným zárobkom, ktorý zefektívni vaše 
podnikanie.

Kedy inokedy sa podarí presvedčiť okolie o výnimočnej 
kvalite našich produktov ako práve v čase prebiehajúceho 
adventu. 

VYTLAČIŤ
LETÁK
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OTVÁRACIA DOBA A OBJEDNÁVANIE TOVARU PRED 
VIANOCAMI
Vianoce sa blížia a preto by sme vás radi informovali o otváracej dobe 
a vybavovaní vašich objednávok pred koncom roka.

 

V štandardnej prevádzkovej dobe vám budeme k dispozícii opäť od stredy 4.1.2017. I počas našej 
neprítomnosti môžete využiť objednávanie tovaru prostredníctvom nášho e-shopu na www.essens.sk 
alebo e-mailu na objednavky@essens.sk. 

Štandardne doručujeme zásielky do 24 hodín od spracovania objednávky. Ak plánujete objednať výrobky 
ako vianočné darčeky, počítajte radšej s dobou dodania najneskôr do troch pracovných dní. Odporúčame 
vám objednať tovar najneskôr do 21. 12. 2016 do 12:00 hod.. 

Pokiaľ zásielku neobdržíte v predpokladom termíne, kontaktujte prosím sami aktívne spoločnosť 
DPD a dohodnite sa na termíne doručenia. 

OTVÁRACIE 
HODINY 
POČAS 
VIANOC
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SLEDUJTE NAŠE VIDEÁ NA YOUTUBE! 

sledujte
zdieľajte
lajkujte

komentujte
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NÁJDITE 5 ROZDIELOV

VYZNAČTE LEN CHYBY

RIEŠENIE ZASIELAJTE NA:
info@essens.sk do 15.12. 2016

VYLOSUJEME JEDNÉHO VÝHERCU, 
KTORÝ ZÍSKA COLOSTRUM ESSENS

SÚŤAŽ 

O NOVOrOČNÝ DArČEK

Meno výhercu zverejníme v nasledujúcom 
newsletteri. 
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KICK OFF TOUR 2017

Musíte byť pri tom! 

Zúčastnite sa s nami jedinečných Kick Off tour, 
ktoré sa uskutočnia naprieč všetkými štátmi 
ESSENS! 

Našim cieľom je maximálne podporiť váš štart 
v roku 2017, zefektívniť vaše podnikanie  
a taktiež vás zoznámiť s úžasnými novinkami, 
ktoré pre vás chystáme v budúcom roku. 

Začíname v Brne už 14. januára 2017 pre 
členov klubu z Českej a Slovenskej republiky.

Prajeme všetkým pokojný čas plný vzrušujúceho 
očakávania, vône vianočného pečiva, chuti 
vareného vína a deťom bohatú nádielku. 

Váš tím ESSENS Slovakia
Vstupenky: 4 € - predpredaj do 31/12/2016, 6 € - predaj od 01/01/2017, 8 € - predaj priamo na mieste konania.

Viac informácií (kde sa budú semináre konať a ako si môžete vstupenky zakúpiť) zverejníme už čoskoro. 

Po prvýkrát v histórii ESSENS organizujeme semináre vo všetkých krajinách 
s  našimi pobočkami, na ktorých vás budeme informovať o vzrušujúcich 
novinkách a taktiež podporíme odštartovanie vášho úspešného roka 2017!

Pán Uli Walter, náš obchodný konzultant, vám predstaví:

14. 1. 2017, Brno, CZE          + SVK

15. 1. 2017, Maribor, SVN          + HRV

21. 1. 2017,  Valencia, ESP

22. 1. 2017, Bologna, ITA

28. 1. 2017, Rostov-on-Don, RUS

4. 2. 2017, Athens, GRC

5. 2. 2017, Nicosia, CYP

• nové produkty    nové katalógy 
• osvedčené pracovné metódy k dosiahnutiu vášho úspechu 

• úžasný motivačný program
a iné

Naším špeciálnym hosťom na týchto seminároch bude pán Michal Kovář - 
zakladateľ, majiteľ a CEO spoločnosti ESSENS. 
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