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Vánoční sety
Christmas sets

Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro 
předvánoční období – sety Pentagramu© koncentrátů a Pentagramu© 
krémů ve speciálních obalech, které se budou prodávat systémem 
4+1. Za celý set tedy zákazník zaplatí pouze cenu 4 koncentrátů 
či krémů. Design obalů je již zcela dokončen (viz foto). 

> In spring this year you were informed about the planned sales 
promotion for the pre-Christmas period – Pentagram© of concentrates 
and Pentagram© of creams sets packed in special packaging for 
the price 4+1. That means the whole set will cost only the price for 
four concentrates or creams. Design of packaging has been finalized 
(see picture). 
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Beauty Line

V případě beauty setu se nám bohužel nepodařilo najít vhodný obal, 
který by svým charakterem a svojí kvalitou odpovídal tomuto typu 
produktu. Rozhodli jsme se zachovat plánovaný systém prodeje setu 
2+1 (Cytovital renove musí být vždy základem setu), avšak bude se 
jednat o prodej samostatných produktů ve stávajících obalech. Žádáme 
všechny země, které provedly objednávku původně plánovaných beauty 
setů, aby nejpozději do 10. srpna t.r. sdělily divizi zahraničního obchodu, 
zda trvají na své původní objednávce beauty setů či chtějí objednávku 
změnit.

> In case of beauty set we regret to inform you that we have not been 
successful in finding such a packaging, nature and quality of which 
would have corresponded to this type of product. Regardless the 
aforementioned fact we have reached a decision to go through with the 
planned sales system 2+1 (Cytovital renove shall always be the basis 
of the set), however, the products will be sold separately in the current 
packaging. We would like to ask all countries that have placed their 
orders for the originally planned beauty sets to inform the int’l sales dept. 
by August 10, whether they maintain their original order of the beauty 
sets, or they want to make changes in their order.  

Všechny sety budou připraveny k expedici na přelomu září a října.
> All sets will be ready for shipping abroad around the turn of September 
and October.  
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B!OMULTIvitamin

S potěšením Vám oznamujeme, že první dodávka B!OMULTIvitaminu již 
dorazila do České republiky a je tudíž možné jej expedovat i na další trhy. 
V případě, že potřebujete vzorky pro certifikaci produktu na Vašem trhu, 
sdělte počet požadovaných vzorků divizi zahraničního obchodu.

> It is our pleasure to inform you that the first delivery 
of B!OMULTIvitamin has arrived to the Czech Republic, so it can be 
dispatched to other markets. If you need samples for the certification 
of B!OMULTIvitamin on your market, please inform the int’l sales dept. 
about the numbers required.
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Produktová dokumentace
Product documentation

Tímto Vám dáváme na vědomí, že byl dokončen anglický překlad 
produktové dokumentace k B!OMULTIvitaminu. Po dokončení grafických 
úprav Vám bude emailem odeslána verze ve formátu pdf.

> Hereby we inform you that the translation of B!OMULTIvitamin product 
documentation into English has been finalized. Upon finishing of graphic 
works you shall receive the documentation in pdf format via email. 

nové složky v CRM
new folders in CRM

V průběhu srpna budou do CRM zařazeny dvě nové složky, a to složka 
produktových dokumentací, kde najdete archiv všech v současné době 
dostupných produktových dokumentací, a dále složka Energy News, kde 
budou k dispozici všechna do té doby vydaná čísla Energy News.

> In August we will add into CRM two new folders - product 
documentations folder where you will find an archive of all product 
documentations currently available, and Energy News folder where you 
can find all previous issues of Energy News.

Informační materiály
Information material


