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Vážení členovia Klubu ESSENS,

tiež už striháte meter do nášho osobného stretnutia na exkluzívnej akcii ESSENS 
Picnic 2017? My už sa nemôžeme dočkať! A keď sa začítate do nášho newsletteru, 
uvidíte, že sa čas zase o niečo posunul.

TOP 10 LÍDROV ESSENS 
V SR V MARCI 2017

1 Akadémia DV s.r.o.

2 Ing. lenka Borková

3 Mgr. tatiana Bochničková

4 J&P network s.r.o.

5 BIOtAsO s.r.o. - tatiana Kováčová

6 Daniela Hnidenková

7 Martina Musilová

8 Dušan levko

9 slavomíra Florišová

10 Akadémia Is s.r.o.
Poradie v tabuľke je uvedené na základe dosiahnutej pozície a 
výšky provízií.

TOP 10 

MAREC 2017

POZNÁME VÝHERCU SÚŤAŽE!
Výhercom luxusnej kazety esseNs Unique Gift set 
za správne vyplnenú tajničku z minulého vydania 

newsletteru je pani Oľga Šamudovská.

Gratulujeme!
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VIETE, ŽE BESTSELLER SET NIE JE 
LEN PRE NOVÁČIKOV?
Zakúpiť si ho môže každý člen Klubu esseNs! 
tak poďte do toho a ušetrite viac ako 100 €!

Vyskúšajte sami na sebe najpredávanejšie 
produkty, ktoré navyše vďaka Bestseller setu 
kúpite s najvyššou možnou zľavou a rozbehnite 
svoj esseNs biznis naplno!

NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY
V MARCI 2017

1 esseNs Perfume 50 ml w107

2 esseNs Aloe Vera Gel Drink- Grape 

3 esseNs Colostrum Probiotics

4 esseNs Perfume 50 ml w104

5 esseNs Aloe Vera Gel drink - Vitamin C 

6 esseNs Perfume 50 ml m008

7 esseNs Perfume 50 ml w117 

8 esseNs Flow`eN 

9 esseNs lactoferrin tablets

10 esseNs Aloe Vera soft spray 

NÁŠ 

TIP

STÁLE HRÁTE O LUXUSNÉ TRIČKÁ!
V hre je exkluzívne Polo tričko s unikátnou výšivkou 
z limitovanej edície, ktoré nie je možné získať iným 
spôsobom. Vyhrávajú najrýchlejší sponzori, ktorí 
počas jedného mesiaca zaregistrujú troch nových 
členov s nákupom Bestseller setu.
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WEBOVÉ STRÁNKY ESSENS UŽ AJ VO fRANCÚZSKOM JAZYKU!
Aby sme vám umožnili rozširovať vaše siete vo francúzsky hovoriacich krajinách, vytvorili sme pre vás nové 
webové stránky, a to www.essensworld.fr a www.essensworld.be.

K dispozícii je tiež francúzska jazyková mutácia na všetkých webových stránkach esseNs, stačí si v pravom 
hornom rohu zvoliť francúzsku vlajočku. Postupne budeme dopĺňať preklady popisov produktov aj ďalších 
pre vás potrebných informácií.

Vo francúzštine sme pripravili tiež Katalógy esseNs, ktorými je možné listovať priamo na webových 
stránkach, prípadne ich stiahnuť vo formáte PDF: http://www.essensworld.fr/catalogues.php.
K dispozícii je tiež ich tlačená verzia. 

NOVÝ PROMO STOLÍK
V súlade s novým moderným dizajnom esseNs máme pre vás  
k dispozícii aj nový moderný a kvalitný Promo stolík. Má elegantný 
tvar, povrch imitujúci drevo s dvojitým rámom, praktickou policou 
a pojazdné kolieska. Konštrukcia je z ľahkého a odolného hliníka  
a veľmi ľahko sa zostavuje.

A stále platí, že PrOMO stOlÍK si môžete POŽIČIAŤ za nasledujúcich 
podmienok:
10 €/deň, 20 €/3 dni, 40 €/4 dni a viac.
Vratná záloha 40 € je podmienená vrátením Promo stolíka 
 v pôvodnom a neporušenom stave.
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POZVÁNKA NA PREZENTAČNÝ DEň ESSENS
Pozývame vás na seminár plný zaujímavých informácií, inšpirácie a príležitostí!

seminár je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť o:
•	 esseNs
•	 produktových novinkách
•	 úžasných motiváciách
•	 jedinečnom systéme odmeňovania
•	 predajných zručnostiach

ktorými vzbudíte pozornosť svojho okolia a rozbehnete svoj obchod s esseNs.

Osvedčené pracovné metódy k dosiahnutiu vášho úspechu vám predstavia najúspešnejší členovia esseNs 
na slovensku.

Prezentačný deň sa uskutoční:
13.05.2017 - Palace Hotel Polom, P. O. Hviezdoslavova 22, ŽILINA – začíname o 11:30 hod.

Vstupenky: 4 € (predpredaj do 30.4.2017), 6 € (predaj od 1.5.2017)
Virtuálne vstupenky si môžete zakúpiť prostredníctvom e-shopu, telefonicky, e-mailom alebo priamo  
na pobočke v Žiline. Neváhajte, kapacita miest je obmedzená.

tešíme sa na stretnutie s vami!

VZDELÁVANIE S ESSENS
Vzdelávanie je dôležité, pomáha nám rásť osobne i profesijne. 

My v esseNs to vieme, a preto sme 13. marca v konferenčných priestoroch esseNs slOVAKIA odštartovali 
nový vzdelávací projekt "Ako rozvíjať seba, budovať a viesť svoj tím, tvoriť image spoločnosti ESSENS 
a riadiť biznis..." 

Do vzdelávania sa zapojilo 17 členov Klubu esseNs. Deň bol veľmi plodný. Cieľom prvej zo série školení 
a tréningov bolo spoznať nielen samých seba, svoje ciele a potreby, ale spoznať i druhých, ich potreby, 
očakávania a ciele. Značnú časť školenia tvorili tréningy na oslovenie a vzbudenie záujmu. to všetko podľa 
najnovších trendov s profesionálnym trénerom a konzultantom obchodných zručností, pánom Martinom 
Mišíkom. O tom, že školenie bolo úspešné, svedčia pozitívne reakcie nielen účastníkov školenia, ale aj ich 
okolia a klientov. Už teraz sa tešíme na pokračovanie. 
Každý člen Klubu má možnosť sa s nami vzdelávať, objavovať svoje schopnosti a rozvíjať svoj potenciál. 
stačí kontaktovať nás alebo svojho tím lídra.
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Už v sobotu 22. apríla sa v priestoroch brnianskej centrály uskutoční jedna z najväčších udalostí esseNs 
tohto roku!

Organizácia celej akcie do úplnej dokonalosti sa pomaly blíži do finále a podľa vzoru minulého Grand 
Opening New esseNs máme i tento rok objednané krásne slnečné počasie.

A čo pre vás pripravujeme?
•	 prevoňaný workshop k novým parfumom so zástupcami spoločnosti selUZ
•	 odovzdanie luxusných automobilov BMw
•	 prehliadka centrály esseNs
•	 obľúbený smilebox
•	 občerstvenie a bohatý sprievodný program plný vzrušujúcich prekvapení

ESSENS PICNIC ZA DVERAMI

PRÍPRAVY NA DOVOLENKU V TURECKU ZAHÁJENÉ
Kto sa kvalifikoval na luxusnú dovolenku na tureckej riviére, tak začnite baliť kufre, jún je tu za chvíľu!
A tí, ktorí sa tentokrát na dovolenku nekvalifikovali, nezúfajte!
tohtoročná kvalifikácia na dovolenku s esseNs rozhodne nebola posledná!
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LETO SA BLÍŽI - NACHYSTAJTE SI ESSENS ALOE VERA SOfT SPRAY 
•	 vysoký podiel extraktu aloe vera a lastovičníka
•	 certifikovaná surovina Aloe Vera Barbadensis Miller
•	 rýchla a účinná pomoc pri odreninách, popáleninách, svrbení alebo po bodnutí hmyzom
•	 starostlivosť o kožu poškodenú po nadmernom opaľovaní, zmierňuje pocity pálenia a svrbenia
•	 neobsahuje parabény a chemické zložky
•	 overené spotrebiteľmi

extrakt aloe vera je v kozmetike využívaný pre svoje regeneračné účinky, pomáha znižovať rozmnožovanie 
baktérií a podporuje rýchlejšiu obnovu buniek. Vo všeobecnom povedomí je aloe vera zapísaná ako 
NAJÚČINNeJŠÍ prírodný prostriedok na lIeČBU POPÁleNÍN A ODreNÍN.
Alantoín sa získava z liečivej byliny kostihoj lekársky a je hojne využívaný v kozmetike i lekárstve.  
Má regeneračné, upokojujúce a hojivé účinky, podporuje hojenie pokožky a slizníc.
extrakt z lastovičníka sa v medicíne využíva pri liečbe mikrobiálnych enzýmov, hnisavých a nehojacich  
sa rán, bercových vredov i bradavíc a pomáha pri výskyte kožných plesní.  

Cena pre členov Klubu esseNs: 7,50 € / 6 bodov
Odporúčaná predajná cena: 10,50 €

surovina aloe vera je doložená celosvetovo uznávanými certifikátmi kvality:
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KATALÓGY ESSENS PREDÁVAJÚ SAMY
to, že ste si naše nové katalógy obľúbili, o tom niet pochýb.

O svoju skúsenosť sa s nami podelila i pani Jana a my si ju s láskavým 
zvolením dovoľujeme zverejniť.

Je to totiž priamo zo života...

Mám v sieti kamarátku, ktorá produkty esseNs kupuje predovšetkým pre seba, nebuduje biznis, nerozširuje 
svoju sieť. Občas ukáže vzorkovník parfumov svojmu okoliu a privyrobí si za predaný parfum. Ťažko ju nútiť 
do aktívnejšej činnosti, každý na to hold nie je. Keď sa k nej dostali nové katalógy, ukázala ich kolegyniam 
v práci spolu so vzorkovníkom parfumov. Čo sa stalo potom, nečakala. Jej okolie totiž nemalo ani poňatie, 
aký široký sortiment esseNs má. A pretože kolegyne boli vždy s kvalitou parfumov esseNs spokojné, 
samy od seba si objednali výrobky dennej potreby a dokonca i nejaké výživové doplnky.

teraz má kamarátka pravidelný obrat a k tomu stačilo jediné - POlOŽIŤ KAtAlÓGY NA stÔl. 

wOw! skutočne je to tak jednoduché? skúste to a uvidíte.

PRÍBEH 
ZO ŽIVOTA
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SLEDUJTE NAŠE VIDEÁ NA YOUTUBE!

sledujte
zdieľajte
lajkujte

komentujte

OSLÁVILI SME SVETOVÝ DEň 
ZDRAVIA
V piatok 7. 4. sme oslávili svetový deň zdravia,  
a to zľavou 20 % na všetky výživové doplnky.

Nestihli ste túto jednodňovú akciu využiť?

sledujte naše stránky i náš facebook a už vám 
nikdy žiadna akcia neujde!

https://www.youtube.com/user/essensworld
https://www.youtube.com/user/essensworld
https://twitter.com/ESSENS_WORLD
https://twitter.com/ESSENS_WORLD
https://www.instagram.com/essens_official/
https://www.instagram.com/essens_official/
https://www.youtube.com/user/essensworld
https://www.youtube.com/user/essensworld


NEWS
č. 04/2017

Newsletter

www.essens.sk essens slovakia
official

info@essens.sk +421 41 555 72 11
+421 91 861 78 97

VESELÚ 
VEĽKÚ NOC

váš tím ESSENS Slovakia


