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Vážení členovia Klubu ESSENS,

vitajte v roku 2018, nechajte sa inšpirovať naším januárovým newsletterom  
a najúspešnejšími lídrami uplynulého roku. Vytvorili sme pre vás krátku rekapituláciu 
najzaujímavejších udalostí i nových produktov roku minulého a zároveň jemne 
poodhalíme udalosti tohto roku, ktorý bude určite ešte úspešnejší ako ten minulý.

DOUBLE GOLD  
MANAGER

Akadémia DV s.r.o.

GOLD 
MANAGER

J&P network s.r.o.

Mgr. tatiana Bochničková

DOSIAHNUTÉ POZÍCIE V SR V ROKU 2017
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1 esseNs Perfume w107 50 ml

2 esseNs Perfume m007 50 ml

3 esseNs Perfume m008 50 ml

4 esseNs Aloe Vera Gel Drink Grape

5 esseNs Perfume w117 50 ml

6 esseNs Perfume m003 50 ml

7 esseNs Perfume m001 50 ml

8 esseNs Perfume w104 50 ml

9 esseNs Perfume m024 50 ml

10 esseNs Perfume w111 50 ml

TOP 10 LÍDROV 
V SR V DECEMBRI 2017

1 Akadémia DV s.r.o.

2 J&P network s.r.o.

3 Mg. tatiana Bochničková

4 Ing. lenka Borková

5 Mgr. rudolf Kubík

6 slavomíra Florišová

7 Štefánia Mirgusová

8 Akadémia Is s.r.o.

9 Daniela Hnidenková

10 Martina Musilová

TOP 10 PRODUKTOV 
V SR V DECEMBRI 2017

DIÁRE NA ROK 2018
ESSENS Diár A5
Farba: modrá
Materiál dosiek: matné lamino
rozmery: 15,5 x 21,5 cm

Obsah: týždenný layout, osobné údaje, ročný prehľad na rok 2018 i 2019, plánovací kalendár, medzinárodné sviatky, 
medzinárodné dôležité telefónne čísla, medzinárodné telefónne predvoľby, zoznam slovenských krstných mien, 
vzdialenosť európskych miest, poznámky, textilná záložka

rozsah: 128 strán, kalendárium v šiestich jazykoch -  slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, francúzština a ruština 
Cena pre členov Klubu esseNs: 4,40 € / 0 bodov

ESSENS Vreckový Diár
Farba: modrá 
Materiál dosiek: matné lamino
Formát: 9,2 × 15,6 cm 

Obsah: týždenný layout, osobné údaje, ročný prehľad na rok 2018 i 2019, plánovací kalendár, medzinárodné sviatky, 
adresár, poznámky 

rozsah: 64 strán, kalendárium v piatich jazykoch - slovenčina, čeština, angličtina, nemčina a ruština 
Cena pre členov Klubu esseNs: 3,60 € / 0 bodov

Poradie v tabuľke je uvedené podľa dosiahnutej pozície a výšky 
provízií.
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ESSENS KICK OFF TOUR JE SPÄŤ!

Staňte sa súčasťou najväčšej akcie roka s predstavením noviniek, ktoré pre vás s láskou a plným 
nasadením do nového roka pripravujeme.

Táto akcia sa uskutoční v 5 mestách a zjednotí tisíce členov Klubu ESSENS po celej Európe.

Buďte s nami pri tom!  

Na čo sa môžete tešiť?
• exkluzívne predstavenie úplne nového produktového radu

• nové tlačené a on-line nástroje, ktoré učinia vaše podnikanie jednoduchšie a zábavnejšie
• motivačná súťaž podporujúca vaše podnikanie a rýchlejší rast

• nové luxusné katalógy
• špeciálny hosť, majiteľ spoločnosti ESSENS, pán Michal Kovář

Pridajte sa k nám:

Kick OFF podporí váš rast a pomôže vám odštartovať nový úspešný rok 2018!

Inšpirujte členov svojej siete a nezabudnite sa o tejto mimoriadnej akcii zmieniť na svojich biznis 
prezentáciách a stretnutiach.

e-Vstupenky: 10 € (predpredaj do 31. 12. 2017) / 15 € (predpredaj do 31. 1. 2018) / 20 € (od 1. 2. 2018). 
e-Vstupenka zahŕňa občerstvenie, poznámkový blok, pero a náramok. Predpokladaná dĺžka seminára sú 4 hodiny.

MY SME ESSENS, TOTO JE KICK OFF, TAK TO S NAMI V ROKU 2018 ROZBEHNITE!

3. 2.         RÍM

4. 2.         MADRID

10. 2.                     BRNO

11. 2.                     MARIBOR

17. 2.        ROSTOV NA DONE

ČOSKORO TO VYPUKNE!

MÁTE UŽ VSTUPENKY?
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NOVÉ KATALÓGY NA ROK 2018
Na KICK OFF Tour 2018 predstavíme úplne nový produktový rad DEKORATÍVNEJ KOZMETIKY  
a po prvýkrát si budete môcť zakúpiť aj úplne nové katalógy na rok 2018.

Máme však pre vás oveľa viac prekvapení, a to si predsa nemôžete nechať ujsť! Príďte sa inšpirovať 
a zabezpečte si tak úspešný rok 2018!

NOVINKA 
2018
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ÚSPEŠNÝ ROK 2017

https://www.youtube.com/user/essensworld
https://www.youtube.com/user/essensworld
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Slávnostné zavŕšenie roka 2017 s úspešnými členmi Klubu ESSENS
Úspešný rok 2017 sme zavŕšili 8. decembra tradičným vianočným večierkom rodiny esseNs v krásnom 
horskom prostredí pohoria Malá Fatra na okraji obce Kunerad, kde len na nás čakal úplne nový štýlový 
horský hotel Theresia. Hneď pri vstupe do hotela nás privítala jemná škoricová vôňa vianočného punču. 
Predvianočnú atmosféru dopĺňala krásna vianočná výzdoba a príjemná vianočná hudba.

Pozvaní boli úspešní členovia esseNs zo slovenska. Večer sme odštartovali tradične netradičným  
slávnostným štvorchodovým menu, pripraveným špeciálne pre nás pánom Vladimírom Bodinom,  
známym slovenským šéfkuchárom a autorom viacerých kulinárskych kníh. Pod jeho vedením sme  
neskôr i varili, dekorovali a ochutnávali viaceré netradičné špeciality priamo v srdci hotela – profi hotelovej  
kuchyni. Pre všetkých to bol kulinársky zážitok. 

Po dobrom jedle a pití sme sa spoločne zabavili tancom, spevom, zábavnými hrami a súťažami. Jednou  
z výhier bola dokonca kuchárska kniha s venovaním a podpisom šéfkuchára. Kto si chcel oddýchnuť,  
využil príjemné prostredie interiéru hotela pri krbe či v hotelových zátišiach s pohárom dobrého vína. 

Vyvrcholením večera bolo vyhodnotenie úspechov pozvaných členov esseNs za rok 2017, ktorým patrí 
ešte raz veľké poďakovanie za plodnú spoluprácu.

Bol to očarujúci večer plný vianočnej atmosféry, zábavy, úsmevov, radosti a vízií do roku 2018.
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Naše štvrté zo série biznis školení s Martinom Mišíkom 
Uskutočnilo sa 4. decembra v priestoroch esseNs slovakia a opäť našim členom poskytlo mnoho  
praktických techník pre úspešný rozvoj obchodu. tentokrát bolo zamerané na prípravu kvalitnej  
prezentácie seba, firmy, produktov, ale tiež tak potrebného time manažmentu. Účastníci školenia aktívne 
trénovali nielen osobné stretnutie a odprezentovanie obchodnej príležitosti, ale tiež verejné prezentácie  
pred publikom.  

Čo nás najviac zvádza pri prezentácii, je množstvo informácií, ktorými pri stretnutí častokrát poslucháča 
„zavalíme“. Ako vybrať to podstatné, čo klient potrebuje a hlavne ako byť v prejave jednoduchý, konkrétny  
a zaujímavý? to nám p. Mišík ukázal prostredníctvom jednoduchej osnovy prezentácie. spoločný  
tréning priniesol veľmi zaujímavé podnety a tým aj nové nápady, ako prezentovať esseNs príležitosť čo  
najjednoduchšie a pritom najzaujímavejšie. Účastníci si odniesli tiež mnoho dôležitých prvkov zo  
psychológie predaja, ktoré sú bezpochyby pri prezentácii nepostrádateľné. 

Úspech v živote aj v našom obchode spočíva v tom naučiť sa robiť správne veci v správny čas. téma 
time manažmentu opäť pripomenula, ako sa môžeme zlepšovať a byť efektívnejší na svojej ceste za  
úspechom.  Dobrý time manažment pomáha sebamotivácii a tým aj výborným výsledkom. Získané  
a osvojené techniky sú jednoducho aplikovateľné v praxi a jasne ukazujú, kde treba na sebe popracovať 
a čo vylepšiť.
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NOVINKY 2017
V roku 2017 sme na trh uviedli niekoľko noviniek, pričom najväčšiu pozornosť sme venovali 
predovšetkým parfumovaným produktom. V lete sme predstavili nový rad trendy parfumov, inovovali 
parfumy esseNs Unique a ako zlatý klinec sme dosiahli najvyššiu parfumérsku métu vďaka parfumom 
esseNs Niche. Nesmieme však opomenúť i ďalšie úspešné produkty, medzi ktoré patria nové výživové 
doplnky, dentálna i telová kozmetika. Predstavili sme tiež perfektný Bestseller set, vďaka ktorému sa 
každý nový člen Klubu esseNs môže zoznámiť s kvalitou našich produktov ihneď v štarte a za veľmi 
výhodných podmienok.

Zároveň sme zatraktívnili vstup nových členov do Klubu esseNs jedinečnou registračnou zľavou  
a pretože vaša spokojnosť je pre nás prvoradá, garantujeme vrátenie peňazí v 100 % výške v rámci 
garancie 30 a 90 dní.

Ale pozor, rok 2018 bude ešte lepší, naozaj je na čo sa tešiť.
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FLOTILA ESSENS SA ROZRÁSTLA O LUXUSNÉ BMW
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OPTIMALIZÁCIA MARKETINGOVÉHO PLÁNU
V posledných mesiacoch sme si všimli, že stále viac našich členov využíva k rozvoju svojho podnikania 
s esseNs tiež svoje medzinárodné kontakty. to je výzva pre našich lídrov, pretože i títo (noví) členovia 
musia byť podporovaní.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli s okamžitou platnosťou, že nebudeme už naďalej robiť rozdiely 
medzi národným a medzinárodným obratom na úrovni Platinum National Manager. Platinum National 
manager sa teraz nazýva Platinum Manager a kvalifikujete sa na túto pozíciu pokiaľ vybudujete aspoň  
3 x 10 000b. v línii s obratom národným i medzinárodným. Kvalifikácia pre úroveň Platinum International 
Manager zostáva nezmenená.

Veríme, že toto rozhodnutie pomôže k rýchlejšiemu a stabilnejšiemu rastu vášho podnikania s esseNs 
a zároveň poskytne odmenu za všetko vaše úsilie.
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NAJDRAHŠIE A NAJLUXUSNEJŠIE, TO SÚ ESSENS NICHE PERFUME
Pýtate sa, prečo sú tak drahé? 
Pretože sú absolútne mimo hlavný prúd. 
Pretože sú určené pre milovníkov luxusu.  
Pretože svojou exkluzivitou vystupujú z davu a svojou jedinečnosťou zaručene oslovia každého  
s vycibreným vkusom.
Proste nie sú pre každého!

Brown Graphite
Veľmi elegantný a noblesný parfum v sebe prepája tóny bergamotu, anízu a v spojení s ambrou 
obklopenou drevitými tónmi santalu, šachoru a vanilky tvoria dlhotrvajúcu sofistikovanú vôňu. V celej 
svojej sile odhaľuje krásnu opojnú vôňu, v ktorej sa ukrýva tajomná zmyselnosť. 

Hlava: bergamot, ružové korenie, aníz
srdce: šachor, ambra, fazuľa tonka, rasca
Základ: vanilka, santalové drevo, pačuli, pižmo

Royal Blue
Hlboká a nádherne strhujúca vôňa vytvára nekonečné emócie. Otvára sa drevitými a zelenými tónmi 
postupne sa prelínajúcimi cez silné pačuli do konečnej omamnej vône dymu a tabaku. tento uhrančivý 
parfum za sebou zanecháva hlbokú intenzívnu stopu. 

Hlava: zelené tóny, drevo
srdce: pačuli, cédrové drevo, santalové drevo
Základ: vanilka, tabak, dym, pižmo

ESSENS Niche Perfume 100 ml
Cena pre členov Klubu esseNs: 60 € / 50 bodov
Odporúčaná predajná cena: 84 €

TERAZ 
K DISPOZÍCII 
AJ VZORKY
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NAJVYŠSÍ ČAS NA DETOX
Prečistite si organizmus od škodlivých látok, zvýšte si imunitný systém, podporte metabolizmus a doprajte 
telu úľavu. Zatočte s toxínmi a jedovatými látkami!

Trojmesačná detoxikačná kúra ESSENS Detox sa skladá zo siedmych produktov:
1x es’Pure start, 2x es’Pure, 3x Flow´eN a 1x Clea´Ns 

A čím je esseNs Detox výnimočný?
Ide o synergiu špičkových výživových doplnkov esseNs Home Pharmacy.
tie majú samy o sebe VYNIKAJÚCe výsledky v určených indikáciách!
AVŠAK ÚČINNOSŤ ŠTYROCH PRODUKTOV V KOMPleXNeJ KÚre SA NesČÍtA, Ale NÁSOBÍ!

ESSENS Detox:
Cena pre členov Klubu esseNs: 72 € / 60 bodov
Odporúčaná predajná cena: 100 €
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VOŇAVÝ ZĽAVOVÝ OHŇOSTROJ! 
Máme pre vás priam ohňostroj zliav na parfumované produkty esseNs! 

Parfumy, ktoré sa do základnej ponuky nezmestili, teraz kúpite s exkluzívnou zľavou 30 %, ktorá sa  
vzťahuje na všetky parfumované produkty danej vône.

Zoznam zľavnených vôní je unikátny len pre slovenskú pobočku:
w103, w110, w126, w129, w133, w134, w139, w140, w143, w146
m010, m015, m020, m021, m023 

Navýšte maximálne svoj zárobok, pretože zľavnené ceny pre členov Klubu esseNs sú neodolateľné!

ESSENS Perfume 50 ml: 9,20 € - zarobíte 9 € na 1 parfume!
ESSENS Perfume 15 ml: 5,10 € - zarobíte 4,70 € na 1 parfume!
ESSENS Shower Gel: 3,00 € - zarobíte 2,50 € na 1 sprchovom géli!
ESSENS Body Balm: 3,40 € - zarobíte 3,30 € na 1 telovom balzame! 

LEN DO 31. JANUÁRA!
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NEZABUDNITE,

KVALIFIKÁCIA STÁLE PREBIEHA!
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KOĽKO PRODUKTOV ZÍSKATE CESTOU Z BLUDISKA?
Dostaňte sa von z bludiska a získajte Slim´SS ÚPLNE ZADARMO!

Podmienky súťaže:
•	 Zašlite nám číslicu, ktorá zodpovedá najvyššiemu počtu produktov získaných po ceste z bludiska  

(na ceste sa nesmiete vracať).
•	 Výherca, ktorý nájde tú správnu cestu a získa najviac produktov esseNs, bude vyžrebovaný a jeho 

meno uverejníme v nasledujúcom newslettery.
•	 správne odpovede zasielajte na info@essens.sk najneskôr do 31.1.2018.

Prajeme šťastnú cestu von z bludiska.


