KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Tato koncepce nezůstala jenom na papíře, aplikujeme ji nejen na českém trhu, ale
přecházíme i mimo něj.
Co to konkrétně znamená? SIMPLY SOMAVEDIC bude více vidět! Chceme se více
otevřít diskusím, především širší veřejnosti, nad palčivými tématy, jako jsou například volné radikály, co způsobují a jaké
jsou možnosti prevence. Hledáme exkluzivní prostory, kde budeme představovat
naši dlouhodobou vizi a volně diskutovat.
Již na podzim se s námi můžete setkat
na veletrzích s tematikou zaměřenou na
zdraví a zdravý životní styl. Zanedlouho se s námi můžete potkat i na cestách.
V tuto chvíli nás zájemci mohou navštívit
v prostorách showroomu společnosti Mini
Point.
Showroom se nachází v centru Prahy, ulice: V Horkách 1735/21, Praha 4. Otevřeno je každý všední den od 9 do 17 hod.
Naším cílem je více se přiblížit stávajícím i novým klientům. Nově jsme vytvořili

SIMPLY
SOMAVEDIC

Společnost SIMPLY SOMAVEDIC s. r. o. byla založena na základě uživatelských
podnětů a dlouholetých zkušeností s produkty SOMAVEDIC a je nedílnou součástí
skupiny Somavedic Technologies s. r. o. Za hlavní úkoly si klade etablování, rozvoj
a rozšíření obchodní sítě, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Zároveň je
jejím cílem, aby každý člověk měl možnost zažít unikátnost a jedinečnost českého
výrobku SOMAVEDIC, a to kdekoli ve světě. Společnost SIMPLY SOMAVEDIC s. r. o.
má dlouhodobě udržitelnou strategii a vyváženou finanční motivaci. Váží si lidí,
kteří dělají věci z přesvědčení. Společně splní mnoho snů a osobních předsevzetí.

H

istorie výrobků SOMAVEDIC se
začala psát 1. dubna 2011, kdy
první SOMAVEDIC sestavil Ivan
Rybjanský ve své dílně v Lovosicích. Tenkrát se mu honila hlavou vize:
„Kdyby to pomohlo jedinému člověku, tak
to úsilí stálo za to.“ Ještě tentýž rok vyrobil přes pět set kusů. Již nyní harmonizují
životní prostor desítky tisíc výrobků. Od
začátku má SOMAVEDIC potenciál pomoci
změnit svět k lepšímu a s každým novým
výrobkem se tato vize naplňuje a stává
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skutečností. Za úspěšností prodaných kusů
jednoznačně stojí unikátní funkčnost, kvalita, spolehlivost a dlouholeté uživatelské
zkušenosti ručně vyráběného českého produktu. Po letech výzkumů, inovací, zkoušek a sbírání zpětných vazeb ušel SOMAVEDIC velký kus cesty a dosáhl i světových
úspěchů. Všude vzbuzuje velký zájem a je
naprosto unikátní v péči o zdravé tělo, mysl
a životní prostředí, které se stává hlavním
tématem lidstva. SOMAVEDIC je dítě s českými kořeny a nikdy tomu nebude jinak.

A CO BUDE DÁL?

Vzhledem k tomu, že náš produkt má velké ohlasy a velký potenciál nejen v České
republice, ale především v zahraničí, rozhodli jsme se odstartovat novou, ucelenou
a jednotnou koncepci pro efektivní využití
celkového potenciálu produktů SOMAVEDIC. Několik měsíců jsme intenzivně pracovali na celkové koncepci zaměřené především na detail. Přemýšlíme nad dalšími
možnostmi a vizí spojenou s budoucím
vývojem, který bude rychle následovat.

tým obchodních konzultantů, kteří mají za
úkol individuální přístup, komunikaci s klienty a rozšiřování obchodní sítě. Pro tyto
účely jsme zřídili univerzální telefonní linku +420 840 800 700, která je všem plně
k dispozici. Náš vyškolený tým má za úkol
přistupovat k individuálním potřebám zákazníků a jejich dotazům s péčí, kterou si
zaslouží.
Jsme si vědomi i toho, že nás čekají
nové výzvy, a víme, jak je důležitá komunikace. Nedílnou součástí našich služeb
bude informovat vás o novinkách, produktech a vizích, které připravujeme.

A jdeme ještě dál! Připravujeme veřejný
blog, kde můžete diskutovat na aktuální
témata, přispívat komentáři a najdete zde
i reference uživatelů SOMAVEDIC.
A budeme ještě otevřenější! Plánujeme
i řízené prohlídky, kde budete mít možnost
vidět, jak to u nás funguje.
Začínáme s programem „Hledáme talenty“. Naším cílem je především oslovit
vysoké školy a výzkumné ústavy po celém
světě.
Jsme si vědomi toho, že se nejedná
o jednoduchou změnu, proto je každý
krok pečlivě diskutován a zakomponován
do celkového konceptu společnosti SIMPLY SOMAVEDIC s. r. o., který je koncipován na několik let dopředu.
Máme dlouhodobě udržitelnou strategii
a vyváženou finanční motivaci.
VÁŽÍME SI LIDÍ, KTEŘÍ DĚLAJÍ VĚCI
Z PŘESVĚDČENÍ.
Jednotný tým, jednotná prezentace, jednotná komunikace.
Vybrat si je SIMPLY. SOMAVEDIC je THE
BEST.

www.simplysomavedic.cz

text: Jiří Jiroušek foto: Somavedic Technologies

„Naplnění vize budoucnosti“

VYUŽÍVÁME NOVÉ
KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE,
ABYCHOM VÁM BYLI BLÍŽ.
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