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Vážení členovia Klubu ESSENS,

s príchodom slnečných lúčov prinášame aktuálnu rekapituláciu úspechov, promo 
akcií i noviniek. Inšpirujte sa a zasúťažte si s nami o hodnotné ceny.

1 esseNs Aloe Vera Gel Drink Grape

2 esseNs Aloe Vera Gel Drink Vitamin C

3 esseNs Vitamin C

4 esseNs Perfume w107 50 ml

5 esseNs Colostrum Probiotics

6 esseNs Colostrum

7 esseNs lactoferrin tablets

8 esseNs Flow´eN

9
esseNs Aloe Vera Gel Drink  
Apple + Acai

10 esseNs Perfume m008 50 ml

TOP 10 LÍDROV
V APRÍLI 2018

1 Akadémia DV s.r.o.

2 J&P network s.r.o.

3 Mgr. tatiana Bochničková

4 Ing. lenka Borková

5 slavomíra Florišová

6 BIOtAsO s.r.o. - tatiana Kováčová

7 Daniela Hnidenková

8 Margita levková

9 Akadémia Is s.r.o.

10 Martina Musilová

TOP 10 PRODUKTOV
V APRÍLI 2018

RAKETOVÝ VÝSTREL!  
len 10 dní stačilo na to, aby sa úplne nový produkt Aloe Vera 99.5% 
Gel Drink - Apple + Acai zaradil do aprílového rebríčka tOP 10 produktov! 
Neuveriteľné!

Poradie v tabuľke je uvedené podľa dosiahnutej pozície a výšky 
provízií.
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AKÉ PRODUKTY OVLÁDAJÚ NAŠE TRHY?
esseNs zaplavuje svet a vás by možno zaujímalo, aké produkty sa tešia obľúbenosti v jednotlivých krajinách.

to, že parfumy okupujú prvé priečky už mnoho rokov, nie je žiadne tajomstvo. Ale omnoho zaujímavejšie je, keď sa medzi ne dostanú 
aj iné výrobky.

Vybrali sme tie najväčšie perličky podľa jednotlivých pobočiek:

• Česká republika - apríl 2018 - prvýkrát v histórii top 10 sa na prvú pozíciu dostáva iný produkt než parfum, a to esseNs 
lactoferrin tablets. wow!

• Slovenská republika - apríl 2018 - len 10 dní stačilo novinke esseNs Aloe Vera 99.5% Gel Drink - Apple + Acai, aby sa dostala 
medzi top 10, vo všeobecnosti môžeme povedať, že tu výživové doplnky držia s parfumami veľmi dobré tempo.

• Taliansko - dlhodobým trendom v taliansku sú drinky na pitie s aloe vera a zubná pasta, v marci 2018 sa do top 10 dostala 
tohtoročná novinka, ktorá nikdy nezovšednie - čierna ceruzka na oči.

• Slovinsko - obdobne ako v taliansku i tu sa na prvé priečky pravidelne prebojujú drinky na pitie so zubnou pastou, často však 
tiež bestseller - vyživujúci telový krém s colostrom.

• Španielsko - uhrančivé oči zvýraznené čiernou linkou južným štátom vládnu, tu sa totiž ceruzka na oči drží v prvej desiatke už 
tretí mesiac a úspešne jej šliape na päty esseNs Aloe Vera soft spray.

• Cyprus a Grécko - drinky na pitie s aloe vera, zubná pasta, ale tiež balzam po holení patria v týchto štátoch do top 10 už 
dlhodobo a prvé priečky takmer nikdy neopúšťajú.

• Rusko - dalo by sa povedať "prevoňaný národ", tu hrajú parfumy dlhodobý prím a len veľmi zriedka si medzi seba pustia niečo iné.

Obľúbenosť jednotlivých produktov v rámci uvedených krajín je samozrejme ovplyvnená mnohými faktormi, ako sú dostupnosť, 
sezónne trendy, rovnako forma budovania siete zo strán sponzorov a v neposlednom rade i akčné ponuky, ktoré hojne využívate.

PRE ZAUJÍMAVOSŤ
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ESSENS GRAND OPENING CHÂTEAU DE FRONTIERE
Kvalifikovali ste sa a zaregistrovali ste sa? 

16. 6. 2018 SA NA VÁS TEŠÍME!
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NUTRIESSENS
Už tento mesiac predstavíme trhu nový produktový rad NUtrIesseNs.

lahodné gély v sáčku s praktickým uzáverom v 50 g balení si môžete zakúpiť už za pár dní!

V ponuke v praktickom týždennom alebo mesačnom balení.

Dva výživové doplnky vo forme ovocných gélov v praktickom balení vás prevedú celým náročným pracovným dňom. 
Ich zloženie a zložitý výrobný postup bol zvolený tak, aby v maximálnej možnej miere spĺňali základné požiadavky, a to 
dodať telu rannú energiu a večer organizmus upokojiť a zmierniť pocit vyčerpanosti.

ESSENS Lift Up - energizujúci gél s príchuťou pomaranča obsahuje prírodné aktívne látky - extrakt plodov schisandra 
chinensis, sacharóza, trehalóza, aminokyselina taurín a komplex vitamínov skupiny B. telu dodá rannú energiu 
potrebnú na naštartovanie centrálneho nervového systému i jednotlivých orgánov, pripraví organizmus na celodenné 
náročné fyzické i psychické vyťaženie.

ESSENS Chill Out - upokojujúci gél s príchuťou višne obsahuje prírodné látky - extrakt plodov višne, aminokyselinu 
tryptofán a vitamín B6. Napomáha k večernému upokojeniu organizmu, uvoľneniu mysle, navodeniu celkovej duševnej 
pohody a pripraví telo na ľahšie zaspávanie.

Týždenné balenie (Weekly Pack) 7 x 50 g
Cena pre členov Klubu esseNs: 13,50 €/ 10 bodov
Odporúčaná predajná cena: 18,90 €

Mesačné balenie (Monthly Pack) 30 x 50 g
Cena pre členov Klubu esseNs: 52,00 €/ 40 bodov
Odporúčaná predajná cena: 72,80 €

UŽ ČOSKORO!
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ESSENS BEAUTy COSmETIC BAG - VEĽKOSŤ L
Práve včas dorazila kozmetická taška esseNs Beauty na náš sklad, aby s vami prežila úžasnú letnú dovolenku.

Veľkosť tašky vás ohromí. schová totiž akúkoľvek kozmetiku, ktorú na svojich cestách potrebujete. Praktické gumové 
úchyty a vnútorné postranné vrecká zaistia bezpečnosť vložených predmetov. A rovnako ako menšie kozmetické tašky 
esseNs Beauty je vyrobená z pevného umývateľného materiálu s uzatváraním na zips. 

ESSENS Beauty kozmetická taška L 
rozmery: 29 x 21 x 19 cm
Cena pre členov Klubu esseNs: 21,10 € / 17 bodov 
Odporúčaná predajná cena: 29,60 €

Už JE TU!
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ODKAZUJTE QR KÓDOm NA VLASTNÝ myESHOP A ZÍSKAJTE VIAC ZÁKAZNÍKOV
tak jednoduchá vec a stále funguje. Vizitka. Aké jednoduché. ešte ich nemáte? tak neváhajte a objednajte si ich práve 
teraz.

Vybrať si môžete zo 4 vzorov a po novom si na ne môžete nechať umiestniť svoj Qr kód, ktorý umožňuje vašim 
zákazníkom priamy nákup produktov esseNs prostredníctvom mobilnej aplikácie myesHOP.

Na vizitkách s rozmerom 50 x 90 mm uvedieme vaše meno a kontaktné údaje podľa vašich požiadaviek. 
Cena je 0,12 € / ks a zahŕňa grafickú prípravu a profesionálnu farebnú tlač na matnom kriedovom papieri 300 g/m2.

Objednávky na vizitky prijímame až do 25. 5. 2018, stačí vyplniť jednoduchý formulár na webových stránkach.

VIZITKY S QR KÓDOM SÚ IN
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REGISTRÁCIE S DARČEKOm
rozdávame parfumy i Štartovacie sady. to si predsa nemôžete nechať ujsť!

Nový člen Klubu esseNs, ktorý sa zaregistruje v máji 2018 a učiní svoju prvú objednávku v minimálnej hodnote 
30 bodov, od nás obdrží ÚPlNe ZADArMO 50 ml parfum klasickej edície podľa vlastného výberu.

A to nie je všetko, darček získa aj sponzor!

Obľúbený vzorkovník parfumov obdrží každý sponzor, a to za každých 3 nových členov v priamej línii s minimálnou 
objednávkou 30 bodov.

Akcia platí až do 31. 5. 2018.

mÁJOVÉ AKCIE STOJA ZA TO!

ROZDÁVAmE VZORKOVNÍKy FARIEB 
ESSENS BEAUTY
Uľahčite výber produktov esseNs Beauty vašim 
zákazníkom a predstavte im farebnú škálu všetkých 
dostupných produktov vďaka novému vzorkovníku 
farieb.

ten získate ZADArMO po celý máj za každých 30 bodov 
z objednávky produktov esseNs Beauty.

Akcia platí až do 31. 5. 2018.

Využite naše jedinečné príležitosti, buďte úspešní a zarábajte!
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DO LETNEJ OBUVI S KRÁSNYMI NÔžKAMI
Vaše chodidlá si zaslúžia tú najlepšiu starostlivosť. Špeciálne 
vyvinutý krém na nohy prináša pokožke vysoké benefity, 
zabezpečuje hĺbkovú hydratáciu, zmäkčuje stvrdnutú a zrohovatenú 
pokožku, stará sa o popraskanú kožu, zabraňuje výskytu suchých 
piat, príjemne chladí a osviežuje unavené nohy.   

mILUJEmE ICH
Grand Opening Château de Frontiere sa blíži. Blysnite sa odznakom 
esseNs a buďte IN. Vybrať si môžete z dvoch druhov - s mapou 
alebo logom.

NAJLEPŠÍ NA ODRENINy JE ALOE VERA SOFT SPRAy
Vonkajšie radovánky so sebou prinášajú i drobné zranenia, 
odreniny, uštipnutie hmyzom či popáleniny od žihľavy, slniečka 
alebo grilovania. A preto je tu Aloe Vera soft spray, úplne prírodný 
sprej s lastovičníkom, ktorý okamžite upokojí podráždenie a navyše 
urýchľuje hojenie rán.

ESSENS BEFORE SUN CARE TABLETS
Pripravte sa na slnečné žiarenie a zároveň dosiahnite dlhotrvajúce 
bronzové opálenie. Čisto prírodný výživový doplnok Before sun 
Care tablets, je od tohto roka v predaji i samostatne. Vhodné i do 
solárií!

EDÍCIA FUN HANDS
Vydajte sa do detských bezstarostných čias s našimi štýlovými 
doplnkami z edície Fun Hands. Perá a kľúčenky s veselými prstíkmi 
sú navyše ideálnym darčekom pre vašich zákazníkov.

ESSENS ALOE VERA DEO STICK 
Praktický dezodorant by nemal chýbať v žiadnej kabelke. esseNs 
Aloe Vera Deo stick je unisex, obsahuje aloe vera a efektívne účinné 
látky, vďaka ktorým dochádza k zníženiu nežiadúcich prejavov 
potenia. A to bez parabénov, hliníka a hliníkových solí.

6,30 €
5 bodov

PREDAJNÉ TIPY

12,60 €
10 bodov

5,80 €
4,5 boda

7,50 €
6 bodov

1,20 €
0 bodov

4,00 €
0 bodov

6 €
0 bodov
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SÚŤAŽÍmE O CENy
Vyhrajte hodnotný darček!

esseNs Foot Cream a esseNs Hand Cream Vanilla pre dokonalú 
letnú hydratáciu.

stačí spojiť vzostupne číslice podľa farieb, výsledný obrázok 
nafotiť či naskenovať a zaslať na info@essens.sk.

Výhercovia budú zverejnení v následujúcom newsletteri.

VYHRAJTE!
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PRIDAJTE SA K NÁM!

sledujte facebookový profil majiteľa
a zakladateľa esseNs pána Michala Kovářa.

www.facebook.com/MichKovessens 

Už ste videli naše nové videá
esseNs Beauty?

www.youtube.com/essensworld

NÁŠ TIP:
Všimli ste si, že na FB stránke esseNs je niekoľko pútavých článkov, aktuálne 
napríklad zaujímavosti o veľmi obľúbených výrobkoch esseNs sun Care?
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