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Soutěž pro prodejce o atraktivní ceny 
 
Vyhlášení výherců soutěže „CADURA“ 
 
Velmi nás potěšil zájem o sprchové kouty CADURA u prodejců SanSwiss i u koncových 
zákazníků. Právě proto jsme vyhlásili motivační soutěž v prodeji sprchových koutů 
CADURA. Soutěž probíhala v České republice i na Slovensku a byla určena výhradně 
pro prodejce společnosti SanSwiss. 
 
 
Výherci soutěže „CADURA“ v České republice 
 
Výhercem švýcarských hodinek CERTINA DS-8 Moon Phase v hodnotě 14.000 Kč je pan Petr 
Koželuh z firmy BESTA Zápy s.r.o. (Brandýs nad Labem). Výhru si převzal od obchodní a 
marketingové ředitelky Mgr. Hany Moravcové a obchodní zástupkyně spol. SanSwiss Kristýny 
Doležalové. Do čtyřhvězdičkového hotelu Tree of Life v Lázních Bělohradě vyrazí paní Klára 
Tichá – nejúspěšnější prodejkyně z pražské firmy Plastin plus s.r.o.. Stala se výherkyní 
víkendového „SPA“ pobytu v hodnotě 12.000 Kč. Třetí výhru – luxusní koupelnový set 
v hodnotě 5.000 Kč obdržel pan Michal Kolář z firmy Richter + Frenzel s.r.o.. 
 
Výherci soutěže „CADURA“ na Slovensku 
 
Hlavní výhru – švýcarské hodinky CERTINA DS-8 Moon Phase v hodnotě 550,- EUR předala 
Mgr. Hana Moravcová spolu s obchodním zástupcem SanSwiss paní Evě Mrázové z firmy 
EDEN SK s.r.o. (Malacky). Prodloužený víkendový pobyt pro dvě osoby ve vyhledávaných 
Koupelech Bojnice (ve Velčickém domě) v hodnotě 450,- EUR vyhrála paní Katarína Bobáňová 
z firmy Keramika Soukup Žilina. Luxusní koupelnový set v hodnotě 200,- EUR obdržel pan 
Marek Mesík z firmy Ondrej MALA – Bánská Bystrica. 
 
Obchodní zástupci SanSwiss předali v průběhu měsíce ledna 2020 úspěšným prodejcům 
v Čechách i na Slovensku sekty BOHEMIA. A také náhodně vylosované výhry (soudek Pilsner 
Urquell 10° a upomínkové předměty CADURA). 
 
Všem výhercům gratulujeme. Věříme, že jim výhry udělaly radost a přinesly další motivaci při 
prodeji sprchových koutů SanSwiss. 
 
Společnost SanSwiss je specialista na sprchové kouty, které se vyznačují prvotřídní 
kvalitou, funkčností a moderním designem. Výběr kvalitních materiálů, pečlivé 
zpracování moderními výrobními procesy a následný další vývoj zajišťují osvědčenou 
vysokou úroveň kvality všech sprchovým koutů a zástěn SanSwiss. Hlavní sídlo 
společnosti se nachází v Härkingenu ve Švýcarsku. Díky rozsáhlému know-how, četným 
inovacím i výrobě atypických sprchových koutů patří společnost k úspěšným výrobcům 
v Evropě.  
 
 
Kontakt:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.cz 
 
 
V případě zájmu o mediální informace se obraťte přímo na odd. marketingu:                            
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 

mailto:prodej@sanswiss.cz
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

  
 
Sprchové kouty CADURA – ať už s křídlovými nebo posuvnými dveřmi – spojuje vysoká funkčnost, kvalita  
a propracované detaily. Sprchové zástěny CADURA byly inspirovány přírodou a tvarovány vodou. 
 

    
 
 
 
 

     
 
Losování výher (soudků Pilsner Urquell a upomínkových předmětů CADURA) za účasti tříčlenné slosovací 
komise vedené Mgr. Hanou Moravcovou, obchodní a marketingovou ředitelkou SanSwiss,  
(zleva Karel Neckař, Mgr. Hana Moravcová, Jan Sochor). 
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Výherci soutěže „CADURA“ v České republice 
 

   
 

 
Šťastný výherce švýcarských hodinek CERTINA – pan Petr Koželuh z firmy BESTA Zápy s.r.o.  
(předání výhry a gratulace od Mgr. Hany Moravcové). 
 
 

   
 

 
 
Výherkyně SPA pobytu v ****hotelu Tree of Life – paní Klára Tichá z firmy Plastin plus s.r.o.  
(předání výhry a gratulace od Mgr. Hany Moravcové i Kristýny Doležalové) 
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Výherci soutěže „CADURA“ na Slovensku 
 

   
 
 
 
   

  
 

                                            
 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):  
Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům.  

Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.  

 

Výherce třetí ceny (luxusního koupelnového setu),        
pan Marek Mesík z firmy Ondrej MALA – Bánská 
Bystrica 
 

Výherkyně druhé ceny (prodlouženého víkendového 
pobytu pro dvě osoby v Koupelech Bojnice),  
paní Katarína Bobáňová z firmy Keramika Soukup 
Žilina (při předání výhry s obchodní ředitelkou 
SanSwiss – Mgr. Hanou Moravcovou) 

Výherkyně švýcarských hodinek CERTINA – paní Eva Mrázová z firmy EDEN SK s.r.o. 
se svými kolegy a zástupci společnosti SanSwiss s.r.o.  


