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Bez nich se to neobejde
• grafické zpracování 

materiálů také pro vás 

• kontakt: Nadia 
Korbářová, tel. 737 
859 191

• PR 

• marketing

• texty 

• korektury 

• profily

logo, 
ilustrace 
kontakt: 

pouze přes 
Facebook, 

stránka 
Katastrofé



Obchodní partneři

Zdenek Karafiát Radek Michalík





sobota 14.10.
dopolední program

Vitamíny s příběhem - praktické
Propagace

Doplňky stravy - nejčastější omyly
a jak je správně vybírat



Spolupráce s VsP
Nutné znát:

Postupy, Email, Intranet,  
E-shop Vitality, Laboratoř,  

Objednávky



Postupy v poradně
• kontaktování klienta 

• předání žádanky 

• informovaný souhlas 

• zdravotní dotazník 

• konzultace k výsledkům

• ceny 

• 1100,-Kč (krev + konz. 

• 650,- Kč (konzultace) 

• 150,-Kč provize VsP 

• hlášení vyřízení objedn.



Email
• prijmeni@vitaminyspribehem.cz (+ heslo) 

• přístup do pošty: http://wmail.wedos.net 

• objednávky - vyřídit a potvrdit VsP 

• každý měsíc shrnující email - důležité 
info 

• spam  :-(

mailto:prijmeni@vitaminyspribehem.cz
http://wmail.wedos.net


Intranet
• http://vitaminyspribehem.cz/intranet 

• hlášení počtu klientů 

• podklady pro poradenství 

• propagační materiály v cz i sk 

• heslo: intranet1234

• doplnit datum narození

http://vitaminyspribehem.cz/intranet


e-shop Vitality
• každý svůj účet, číslo + základní 

adresa hcy-vitality.cz, př. 23.hcy-
vitality.cz 

• přístup: ID = přídělené číslo, heslo 
každý ví, lze ho změnit - email nastavit 
na prijemni@vitaminyspribehem.cz 

• NAKUPOVAT JEN PŘIHLÁŠENÍ

mailto:prijemni@vitaminyspribehem.cz


Výsledky rozborů
• Telefonicky 

• Emailem 

• Zajištěným elektronickým protokolem 

• Spokojenost? - dotazník 

• Chybí žádanky?



Objednávky
• Od února 2017 - cca 250 

objednávek přes web 

• Kde se lze na webu objednat? 

• Ptát se, odkud přicházejí klienti

PROPOJOVÁNÍ



Propagace
• Články na webu VsP 

• Facebook Vsp 

• Web Hcy Vitality 

• Blog a článek na Flowee 

• Soutěžní anketa a článek 
na Babinet (spolupráce) 

• Soutěž Žena roku 2017

• video Cesty k sobě 

• region Krnovsko, Opavsko  

• hodinový rozhovor rádio 
Bohemia 

• článek Meduňka 

• příručka na webu cca 350 
kontaktů 

• výstupy na webu VsP



Soutěžní anketa 
Babinet.cz



1. Znáte svoji hladinu 
homocysteinu v krvi?

celkem 441x

cena jednoho 
kontaktu 14,-Kč

94%

6%

Ano (26x) Ne (415)



2. Chybí podle Vašeho názoru v dnešní 
době v potravinách důležité vitamíny a 
minerály?

Ano, výrazně jich ubylo a je potřeba pravidelně užívat kvalitní 
doplňky stravy   

Hlasováno: 315x / 70.6% 

Ano, ale nemá to žádný velký vliv na mé zdraví  

Hlasováno: 26x / 5.8% 

Ne, obsah vitamínů a minerálů v potravinách je stále stejný   

Hlasováno: 55x / 12.3%

Nevím   

Hlasováno: 50x / 11.2%



3. Shlédněte prosím tříminutové video a 
odpovězte na níže položené otázky: Jsou pro Vás 
informace uvedené ve videu srozumitelné a jaké 

pocity ve Vás video vzbudilo? 

9%

91%

Zaujalo (399) Nezaujalo (38)

https://youtu.be/3w-bpkqh9_4/


4. Myslíte si, že vysoká hladina 
homocysteinu v krvi souvisí s:
1. infarktem a mrtvicí 

2. Alzheimerovou chorobou  

3. vysokým krevním tlakem 

4. spontanním potratem 

5. s vegetariánstvím 

6. s jinými chorobami

363x / 38.8% 

139x / 14.9% 

166x / 17.7% 

84x / 9.0% 

56x / 6.0% 

128x / 13.7%



17%

83%

Ženy (360) Muži (74)

27%

50%

24%

>100tis. (106) do 100tis. (220)
Vesnice (118)

Pohlaví a bydliště



Anketa - závěr?
• lidi homocystein zajímá 

• lidi neznají svoji hladinu homocysteinu 

• zajímá to více ženy (ale dáno médiem) 

• zaujal je náš projekt 

• máme 400 lidí v celé ČR, kteří jsou připravení



Propagace

• Stánek Evolution (soutěž) 

• Přednáška Evolution 

• Publikace v nových médiích 

• Soutěžní ankety (výsledky) 

• Získávání emailových 
kontaktů

Smartemailing

• sběr adres přes web 
VsP (cca 300) 

• klienti poradců

23-24.3. 2018



Odměna
• Stánek na festivalu Evolution (16tis. návštěvníků) 

• Dva nejlepší poradci (nejlepší prodejce Vitality, nejvíce 
klientů na hcy) - možnost propagace Vitality e-shopu a 
poradenských služeb 

• Dva druzí nejlepší poradci - možnost propagace na 
stánku za poplatek (2000,-Kč/2 dny - celková cena 
17.000,-Kč) - více lidí zájem? 

• Možnost dělat 30 min. konzultace k vitamínům na 
stánku (cena 200,-Kč?)


