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Súťaž pre predajcov o atraktívne ceny 

Vyhlásenie výhercov súťaže "CADURA"
Veľmi nás potešil záujem o sprchové kúty CADURA u predajcov SanSwiss aj u 
koncových zákazníkov. Práve preto sme vyhlásili motivačnú súťaž v predaji sprchových 
kútov CADURA. Súťaž prebiehala v Českej republike aj na Slovensku a bola určená 
výhradne pre predajcov spoločnosti SanSwiss.

Výhercovia súťaže "CADURA" v Českej republike

Výhercom švajčiarskych hodiniek CERTINA DS-8 Moon Phase v hodnote 14.000 CZK je pán 
Petr Koželuh z firmy BESTA Zápy s.r.o. (Brandýs nad Labem). Výhru si prevzal od obchodnej a 
marketingovej riaditeľky Mgr. Hany Moravcovej a obchodnej zástupkyne spol. SanSwiss Kristíny 
Doležalovej. Do štvôrhviezdičkového hotela Tree of Life v Kúpeľoch Belohrad vyrazia pani Klára 
Tichá - najúspešnejší predajkyne z pražskej firmy Plastin plus s.r.o. . Stala sa výherkyňou 
víkendového "SPA" pobytu v hodnote 12.000 CZK. Tretia výhra - luxusný kúpeľňový set v 
hodnote 5.000 CZK obdržal pán Michal Kolář z firmy Richter + Frenzel s.r.o..

Výhercovia súťaže "CADURA" na Slovensku

Hlavnú výhru - švajčiarske hodinky CERTINA DS-8 Moon Phase v hodnote 550, - EUR 
odovzdala Mgr. Hana Moravcová spolu s obchodným zástupcom SanSwiss pani Eve Mrázovej 
z firmy EDEN CZ s.r.o. (Malacky). Predĺžený víkendový pobyt pre dve osoby vo vyhľadávaných 
Kúpeľoch Bojnice (vo Velčiskom dome) v hodnote 450, - EUR vyhrala pani Katarína Bobáňová 
z firmy Keramika Soukup Žilina. Luxusný kúpeľňový set v hodnote 200, - EUR obdržal pán 
Marek Mesík z firmy Ondrej MALA - Banská Bystrica.

Obchodní zástupcovia SanSwiss odovzdali v priebehu mesiaca január 2020 úspešným 
predajcom v Čechách aj na slovenský sekty BOHEMIA. A tiež náhodne vyžrebované výhry 
(súdok Pilsner Urquell 10 ° a upomienkové predmety CADURA).

Všetkým výhercom gratulujeme. Veríme, že im výhry urobili radosť a priniesli ďalšiu motiváciu 
pri predaji sprchovacích kútov SanSwiss.

Spoločnosť SanSwiss je špecialista na sprchové kúty, ktoré sa vyznačujú prvotriednou 
kvalitou, funkčnosťou a moderným dizajnom. Výber kvalitných materiálov, starostlivé 
spracovanie modernými výrobnými procesmi a následný vývoj zaisťujú osvedčenú 
vysokú úroveň kvality všetkých sprchovacím kútov a zásten SanSwiss. Hlavné sídlo 
spoločnosti sa nachádza v Härkingen vo Švajčiarsku. Vďaka rozsiahlemu know-how, 
početným inováciám i výrobe atypických sprchových kútov patrí spoločnosť k 
úspešným výrobcom v Európe.

SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.cz

V prípade záujmu o mediálne informácie sa obráťte priamo na odd. 
marketingu: Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 

Sprchové kúty CADURA - či už s krídlovými alebo posuvnými dverami - spája vysoká funkčnosť, kvalita 
a prepracované detaily. Sprchové zásteny CADURA boli inšpirované prírodou a tvarované vodou.

Žrebovanie výhier (súdkov Pilsner Urquell a upomienkových predmetov CADURA) za účasti trojčlennej 
slosovací komisie vedenej Mgr. Hanou Moravcovou, obchodnou a marketingovou riaditeľkou SanSwiss,
(Zľava Karel Neckař, Mgr. Hana Moravcová, Jan Sochor).
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Výhercovia súťaže "CADURA" v Českej republike 

Šťastný výherca švajčiarskych hodiniek CERTINA - pán Petr Koželuh z firmy BESTA Zápy s.r.o.
(Odovzdanie výhry a gratulácie od Mgr. Hany Moravcovej).

Výherkyňa SPA pobyte v **** hoteli Tree of Life - pani Klára Tichá z firmy Plastin plus s.r.o.
(Odovzdanie výhry a gratulácie od Mgr. Hany Moravcovej i Kristíny Doležalovej)
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Výhercovia súťaže "CADURA" na Slovensku 

Copyright fotografie (vymedzenie autorských práv):

Vezmite, prosím, na vedomie, že fotografie podliehajú autorským právam. 
Neoprávnené použitie bez súhlasu vlastníka a udania zdroja, úprava alebo použitie na iné účely nie sú dovolené. 

Výherca 3. ceny ( pan Marek Mesík z firmy 
Ondrej MALA – Bánská Bystrica 

Predĺžený víkendový pobyt pre dve osoby vo 
vyhľadávaných Kúpeľoch Bojnice (vo Velčiskom 
dome) vyhrala pani Katarína Bobáňová z firmy 
Keramika Soukup Žilina.

Šťastný výherca švajčiarskych hodiniek CERTINA  
– paní Eva Mrázová z firmy EDEN SK s.r.o. 




