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Vážení členovia Klubu ESSENS,

buďte stále v obraze, nájdite si chvíľku na prečítanie našich newsletterov, sledujte 
naše webové stránky, naše sociálne siete a majte tak istotu, že už vám nikdy neujde 
niektorá zo zaujímavých, niekedy len jednodňových akcií!

TOP 10 LÍDROV ESSENS
V SR V APRÍLI 2017

1 Akadémia DV s.r.o.

2 Mgr. tatiana Bochničková

3 BIOtAsO s.r.o. - tatiana Kováčová

4 Ing. lenka Borková

5 Daniela Hnidenková

6 J&P network s.r.o

7 Martina Musilová

8 Akadémia Is s.r.o.

9 Dušan levko

10 Mgr. rudolf Kubík - GOlDeN DrOP, s.r.o.

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

TOP 10 

APRÍL 2017
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JE TO JEDNODUCHÉ!
Iste aj vy pracujete so vzorkovníkom parfumov, 
požičiavate ho svojim známym, kolegom, 
priateľom...

Bolo preukázané, že zapožičanie vzorkovníka 
parfumov na 2 dni vám priemerne prinesie 
objednávku na 2 parfumy.

to je celkom 30 parfumov za mesiac!
to je ZIsK 150 €! wow!

A k tomu percentuálny nárok na provízie podľa 
marketingového plánu! A čo potom, keď pracujete 
s viac ako jedným vzorkovníkom parfumov  
a k nemu navyše poskytnete katalógy produktov...

Budujte biznis s esseNs, je to tak jednoduché!

NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY
V APRÍLI 2017

1 esseNs Aloe Vera Gel drink - Grape

2 esseNs Perfume w107 

3 esseNs Colostrum Probiotics

4 esseNs Colostrum 

5 esseNs lactoferrin tablets

6 esseNs Perfume m008

7 esseNs Flow`eN

8 esseNs Aloe Vera Concentrate

9 esseNs Aloe Vera soft spray

10 esseNs Aloe Vera Gel Drink - Vitamin C

NÁŠ 

TIP
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ESSENS PICNIC 2017
V sobotu 22. apríla sa v priestoroch brnianskej centrály uskutočnila veľkolepá akcia esseNs Picnic 2017, 
ktorej sa zúčastnilo niekoľko stovák členov klubu desiatich národností.

Pri príležitosti tejto významnej akcie sme pre vás spustili samostatné webové stránky, ktoré určite stoja  
za zhliadnutie. Nájdete tu snímky z workshopu k novým parfumom aj zaujímavé videá a fotografie  
z priebehu celého dňa.
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ESSENS PICNIC PATRIL AJ NOVÝM BMW
Akcia patrila tiež najúspešnejším lídrom, ktorým pán Michal Kovář, zakladateľ, spolumajiteľ a generálny 
riaditeľ esseNs, slávnostne odovzdal kľúče od luxusných vozidiel BMw 320d xDrive touring Model M 
sport z limitovanej športovej edície! Gratulujeme a všetkým prajeme veľa šťastne najazdených kilometrov.

KATEřINA PEKÁRKOVÁ
KATEřINA PRÁgROVÁ 

BůŠKOVÁ

TATIANA KOVÁčOVÁ

TATIANA BOCHNIčKOVÁ

IRENA FAJMUT
ROBERTO PEñA 

FERNANDEz

gIUSEPPE BOECHE

DANIELE CALVIO MATTEO CALINI WALTER POLLESEL 

ANTONIO TUNDO
CLAUDIA BERARDI ALFANO FARINELLI ALBERTA DORI

CARMELO DI gRANDE
AMONN MICHELLE CARLO CAVASSORI

ROBERTO MENCARELLI

ESTER D'ALIMONTE
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MOTIVAčNÝ PROgRAM PRE zÍSKANIE 

LUXUSNÉHO MODELU BMW

Info. >

Aj vy môžete jazdiť 
exkluzívnym BMw 

z jedinečnej 
limitovanej edície!
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EXKLUzÍVNE POLO TRIčKO PRE ÚSPEŠNÝCH čLENOV KLUBU
súčasťou esseNs Picnic 2017 bolo i vyhlásenie a odovzdanie exkluzívnych Polo tričiek prvým výhercom. 
Krásne tričko s unikátnou výšivkou z limitovanej edície zatiaľ obdržali: tatiana Kováčová, Victoria Andronic, 
sedina sabic, roberto Mencarelli, Татьяна Хмелева a Matteo Calini. gratulujeme!

ĎALŠIE REPREzENTATÍVNE TRIčKÁ SÚ STÁLE V HRE!
Ukážte svojmu okoliu, že ste skutoční profesionáli, že patríte k tým najlepším. Víťazia sponzori, ktorí počas 
jedného mesiaca zaregistrujú troch nových členov s nákupom Bestseller setu.
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REgISTRAčNÁ zĽAVA NA PRVÝ NÁKUP PRE NOVÝCH čLENOV
Výhodná ponuka pre novo registrovaných je tu!

Odteraz bude oveľa jednoduchšie úspešne dokončiť registráciu nového člena vrátane okamžiku prvej 
objednávky.

Po vytvorení novej registrácie získate okamžite možnosť uskutočniť prvú objednávku, a pretože tento krok 
považujeme za veľmi významný, ponúkame práve registrovaným členom možnosť zakúpiť vybrané produkty 
esseNs s mimoriadnou zľavou až 20 % z bežnej členskej ceny.

Veríme, že táto ponuka vám, ako sponzorom, veľmi pomôže. rovnako sme presvedčení, že ste sami vyskúšali, 
aké výhodné je zahájiť štart s pomocou Bestseller setu, vzorkovníka parfumov a katalógov. Preto ich pri 
registrácii nezabudnite s nadšením, pozitívnou energiou a vášňou odporučiť.

Pozor! zvýhodnená ponuka platí LEN v okamžiku registrácie!

Po vytvorení registrácie sa zobrazí prehľad zvýhodnených produktov, ktoré budete môcť vložiť v e-shope  
do košíka, pridať ďalšie produkty a dokončiť objednávku. Pre využitie zvýhodnenej ceny na vybrané produkty  
je nutné dokončiť objednávku behom prvých 30 minút od dokončenia registrácie.
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DARčEK KU DŇU MATIEK S PRIANÍM OD SRDCA

Druhá májová nedeľa už tradične pripadá oslave materstva a práve v tento sviatočný deň sa naskytá skvelá 
príležitosť poďakovať maminke za jej lásku a starostlivosť.
A podľa vzoru detských prianí a vlastnoručne vyrobených darčekov sme pre vás vytvorili unikátny dizajn 
parfumovaného dámskeho setu s priestorom pre vpísanie vlastného osobného poďakovania. to hravo 
vykúzlite pomocou esseNs popisovača, ktorý k uvedenému dizajnu setu obdržíte úplne zadarmo.

Parfumovaný dámsky set obsahuje parfum 50 ml, sprchový gél a telový balzam 200 ml
Cena pre členov Klubu esseNs: 20,20 € / 17 bodov
Odporúčaná predajná cena: 30,40 €

Vyberajte z kompletnej palety 40tich vôní a potešte svoju milovanú maminku, určite si to zaslúži.

Náš tip: 

tieto krásne voňajúce prekvapenia nezabudnite odporučiť aj svojim priateľom, zaručene tak vyriešite ich 
problém s hľadaním perfektného darčeka pre ich milované mamičky.

PLATNOSŤ LEN DO 14.5.2017
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ESSENS SUN CARE = REVOLUčNÝ SPÔSOB OPAĽOVANIA
Idete na dovolenku?
Zle sa opaľujete alebo vám opálenie dlho nevydrží?
Máte citlivú pokožku?
Chcete ochrániť kožu pred škodlivými účinkami slnečného žiarenia?
Obávate sa vzniku vrások spôsobených opaľovaním? 

Riešením je ESSENS SUN CARE!
•	 autorom opaľovacieho radu je PharmDr. Milan Krajíček
•	 špeciálne zložky i použitá technológia podporujú kvalitné a zdravé opálenie
•	 eusolex® UV-Pearls® - unikátne mikro zapuzdrenie ochranných filtrov v perlách z kremičitého skla = 

ideálne pre alergikov a osoby s citlivou pokožkou
•	 unikátne prírodné zložky stimulujú bunky pokožky k tvorbe vitamínu D a pigmentu melanínu = rýchlejšie 

opálenie a predĺženie efektu opálenia
•	 vysoká hydratácia pred, v priebehu i po opaľovaní zabraňuje poškodeniu pokožky, zaisťuje jej upokojenie 

a účinnú regeneráciu
•	 krémy nespôsobujú mastný efekt, pôsobia nepriľnavo voči piesku a odevu, sú odolné voči vode

Náš tip:

Nakupujte v praktickom sete za neuveriteľne výhodnú cenu! set obsahuje päticu jedinečných produktov 
poskytujúcich dôkladnú a komplexnú starostlivosť o vaše zdravie i pokožku, zadarmo navyše získate 
kozmetickú tašku.

Cena pre členov Klubu esseNs: 72 € / 60 bodov
Odporúčaná predajná cena: 101 €

OPAĽUJTE SA BEz POCITU VINY VOčI SVOJMU zDRAVIU A UDRŽTE SI BRONzOVÉ OPÁLENIE!
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ESSENS BODY MIST, TOMU PROSTE NEODOLÁTE!
Aj v tomto roku patria k hitom sezóny osviežujúce telové spreje.

Zatiaľ čo esseNs Body Mist prevonia jemnými tónmi vašu pokožku i vlasy, vy si budete užívať plnými 
dúškami dobrodružstvo a relax v priebehu dovolenkovej sezóny.

•	 objem 200 ml
•	 osviežujúca a jemná vôňa
•	 rovnaký výrobný proces ako esseNs Perfume
•	 3 % podiel vonných esencií (zrovnateľné s eau de Cologne)
•	 10 najobľúbenejších dámskych vôní: w104, w106, w107, w117, w127, w141, w142, w144, w145, 

w148

Cena pre členov Klubu esseNs: 9,70 € / 8 bodov
Odporúčaná predajná cena: 13,60 € 

HIT
TOHTO

LETA
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NOVINKA - ESSENS COLOSTRUM+ MOISTURIzINg CREAM
Nechajte sa okúzliť nevšednou ľahkosťou a oslnivou jemnosťou úplne nových hydratačných denných  
a nočných krémov Colostrum+. Čisto prírodná kozmetika prináša intenzívnu hydratáciu, dokonalú 
regeneráciu a predovšetkým krásnu hebkú pokožku.

•	 100 % prírodný produkt
•	 intenzívna hydratácia, regenerácia a ochrana
•	 parfumovaný i neparfumovaný variant
•	 optimálne riešenie pre citlivú pleť a vekovú skupinu do 30 rokov

Pomocou hydratačného radu kozmetiky Colostrum+ docielite, že pleť počas dňa nestráca vodu, pôsobí 
sviežim dojmom a minimalizuje priestor pre vznik vrások.

esseNs Colostrum+ Moisturizing Day Cream 50 ml
esseNs Colostrum+ Moisturizing Night Cream 50 ml
Cena pre členov Klubu esseNs: 25,20 € / 21 bodov
Odporúčaná predajná cena: 35,30 €

Doprajte si luxus v tej najčistejšej podobe, doprajte si jedinečné 
hydratačné krémy Colostrum+.

NOVINKA
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ESSENS ALOE VERA DENTAL CARE
Udržte si krásny zdravý úsmev vďaka novým produktom dentálnej starostlivosti od esseNs.
Predstavujeme novinky – zubné kefky a ústnu vodu.

ESSENS Aloe Vera Mouthwash
•	 jemná ústna voda s aloe vera a prírodným sladidlom 
•	 ideálna na doplnenie celodennej starostlivosti o ústnu dutinu
•	 protizápalové a zvlhčujúce vlastnosti
•	 prevencia kazivosti zubov a zápachu z úst

Cena pre členov Klubu esseNs: 6,70 € / 5,5 bodu
Odporúčaná predajná cena: 9,40 €

ESSENS Toothbrush
•	 kefky na zuby s vynikajúcim čistiacim výkonom 
•	 ultra soft - vlákna s antibakteriálnou úpravou
•	 extra soft - vlákna hexagonal pre účinnejšie čistenie

Cena pre členov Klubu esseNs: 3,40 € / 2,5 bodu
Odporúčaná predajná cena: 4,80 €

NAKUPUJTE VO VÝHODNOM SETE:
•	 1x esseNs Aloe Vera toothpaste
•	 1x esseNs Aloe Vera Mouthwash
•	 2x esseNs toothbrush

Cena pre členov Klubu esseNs: 19,80 € / 16,5 bodu
Odporúčaná predajná cena: 27,70  €

NOVINKA
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PARFUMOVANÉ DARčEKOVÉ KAzETY
Vieme, že naše parfumované darčekové kazety milujete a patria k vašim najobľúbenejším prezentom  
pri najrôznejších príležitostiach, či už ide o narodeniny, meniny, poďakovanie učiteľke v škole, kamarátke  
za podporu alebo kolegyni za trpezlivosť.

A pretože sme od marca natrvalo znížili cenu parfumovaných setov, pripravili sme pre vás teraz dva nové 
nádherné obaly. Čo na ne hovoríte? tiež sa vám tak páčia ako nám?

Náš tip: 

Nezabudli ste informovať svojich zákazníkov o darčekových kazetách? Každý má predsa v okolí osobu, ktorú 
by rád obdaroval voňavým prekvapením.

ESSENS ODzNAKY - TIE PROSTE MUSÍTE MAŤ!
Od mája nájdete v e-shope novinku - elegantné a štýlové esseNs Odznaky. Kovové odznaky sú perfektným 
doplnkom pre všetkých členov Klubu, ktorí esseNs milujú a s hrdosťou reprezentujú našu spoločnosť i seba 
na každom svojom kroku.

Cena pre členov Klubu esseNs: 6 € / 0 bodov
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SLEDUJTE NAŠE VIDEÁ NA YOUTUBE!

NOVÉ 
VIDEO NA 

YOUTUBE!

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
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VSTUPENKY NA PREzENTAčNÝ DEŇ ESSENS STÁLE V PREDAJI!
Už za pár dní, 13.5.2017 (sobota) o 11:30 hod. sa v Palace Hoteli Polom v Žiline uskutoční seminár plný 
zaujímavých informácií, inšpirácie a príležitostí!

Príďte sa dozvedieť viac 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.

Virtuálne vstupenky za cenu 6 € 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!


