TLAČOVÁ SPRÁVA
ZEPTER SLOVAKIA POMÁHA
Bratislava, 2. decembra 2013 – Spoločnosť Zepter Slovakia pomáha svojimi výrobkami
v rámci misie zdravia a krásy zlepšovať život nielen miliónom ľudí po celom svete, ale
nie je ľahostajná ani ku kvalite života detí a dospelých, ktorí sa ocitli v zložitej situácii,
alebo trpia vážnymi zdravotnými komplikáciami. Preto v roku 2013 venovala na pomoc
už viac ako 5 000 Eur vo forme výrobkov Zepter ako aj finančných prostriedkov.

Zepter na podujatí „Na krídlach anjelov“
Zepter Slovakia, divízia MEDICAL, sa opäť stal partnerom benefičného
kultúrno-náučného podujatia s názvom „Na krídlach anjelov“, ktoré sa
uskutočnilo 17. októbra 2013 v dome kultúry v Žiari nad Hronom. Podujatie
bolo pre cca 450 mentálne a zdravotne postihnutých detí z 24 ústavov a
zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím zo západného a stredného
Slovenska.

Zepter daroval BIOPTRON PRO 1 Domovu sociálnych služieb pre deti a
dospelých SIBÍRKA!
Slávnostné odovzdanie prístroja BIOPTRON PRO 1 sa uskutočnilo v piatok
4.10.2013 priamo v priestoroch DSS Sibírka. Za spoločnosť Zepter Slovakia,
divíziu Medical, odovzdali BIOPTRON PRO 1 pani Éva Onódi a pán Severín
Hronec.

Zepter partnerom Dňa želaní 2013
Deň želaní organizuje nezisková organizácia ŽELAJ SI, ktorá už štvrtý rok
plní sny dlhodobo chorých detí. Prečítajte si, ako organizátori hodnotia
ďalší ročník Dňa želania, ktorý sa uskutočnil 19. septembra 2013, a ktorého
partnerom bol aj Zepter Slovakia. Pre plnenie snov chorých detí sa podarilo
získať 5 100 eur! Viac na www.zelajsi.sk.

Zepter priniesol svetlo do celej rodiny
V obľúbenej relácii Modré z neba Zepter pomáhal spolu s moderátorom
Vilom Rozborilom. Zepter Slovakia daroval nielen systém terapie svetlom
BIOPTRON, ale aj finančný dar 1 000 €, ktorý priniesol svetlo do celej
rodiny Jašovcov z Piešťan.

V roku 2014 spoločnosť Zepter Slovakia plánuje pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú,
minimálne v rovnakej miere ako pomáhala v roku 2013, ba dokonca i viac, pretože jej
heslom je: "Pomáhame ľuďom žiť dlhšie, zdravšie a úspešnejšie".

Spoločnosť Zepter Slovakia je celosvetovým výrobcom, predajcom a distribútorom exkluzívneho spotrebného tovaru špičkovej kvality pre
zdravý životný štýl. Predaj prebieha prevažne formou osobného predaja, ktorý zabezpečuje viac ako 130 tisíc obchodných reprezentantov,
a tiež v sieti maloobchodných predajní umiestnených na hlavných uliciach svetových miest. Spoločnosť Zepter prostredníctvom svojich
pobočiek predáva výrobky vo viac ako 40 krajinách na piatich kontinentoch. Všetky produkty značky Zepter vykazujú vysokú kvalitu a
úroveň prevedenia. Sú vyrábané najmä v siedmich výrobných zariadeniach v Nemecku, Taliansku a Švajčiarsku. Viac ako 80 miliónov
spokojných zákazníkov dokazuje, že meno Zepter znamená vždy KVALITU, ŠTÝL a HODNOTU. Spoločnosť Zepter Slovakia ponúka
životnú podnikateľskú príležitosť všetkým bez rozdielu veku, pohlavia či vzdelania. Obchodným reprezentantom poskytuje zázemie
rešpektovanej úspešnej medzinárodnej firmy, podmienky, systém práce, rešpekt, motiváciu a spravodlivé odmeňovanie. Podnikatelia môžu
využiť unikátny podnikateľský koncept na báze franchisingu s podporou a prepracovaným know-how stabilnej celosvetovej firmy. Viac
informácií o spoločnosti nájdete na www.zepter.sk a www.zepterakcie.sk.
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