


Egészséges termékek
a világból,
kifejezetten Neked

 
 

 



1998, Toronto  
A vállalat 1998-ban nyitotta meg első irodáját Kanadában,
Torontó városában. Azóta egy megbízható infrastruktúrát
alakítottunk ki annak érdekében, hogy fogyasztóink
számára olyan lehetőséget kínálhassunk, amivel jelentősen
hozzájárulhatunk életminőségük javításához.



Hivatalos képviselet
35 országban 

 Mindent megteszünk annak érdekében, hogy
elérhető közelségben legyünk fogyasztóink számára,
ezért évente bővítjük földrajzi jelenlétünket
és képviseleti irodákat nyitunk új országokban
és városokban.

 
 

175 országba szállítjuk ki
termékeinket 

 A világ számos pontján megvásárolhatók
termékeink képviseleteinken keresztül,
illetve online rendelések formájában.  



A Coral Club termékvonala átfogó megoldásokkal szolgál azokra a modernkori kihívásokra,
melyek elé a külső környezeti tényezők állítják az embereket nap mint nap: stressz,
kiegyensúlyozott táplálkozás hiánya, fölborult ökológiai egyensúly.

 

200+
 termék   

2900+
érvényes
tanúsítvány
világszinten

 
 

10+
 brand

+
exkluzív
termékek

 
 

Termékeink a számok tükrében   



* story * becoming * 
Amikor megismertem a mélytengeri koralt, arra
gondoltam, hogyan emberek millióinak élete
változhatna meg, ha hozzáférhetnének
a minőségi vízhez.

 

 
 

 

— Leonid Lapp, Coral Club elnök

 ‘‘ 

Minden a vízzel kezdődött 



* story * becoming * * 1997 * idea * product
Lelkesített a gondolat, hogy vigyünk
egészséget az embereknek. Az első
pillanattól éreztem, hogy
ez a tevékenység a világon mindenhol
általános és állandó keresletnek örvend.

— Eric Mehrabyan, a CoralClub
 vezérigazgatója

 ‘‘ 

1997-ben Leonid jónéhány
tasaknyi mélytengeri korallal
és hatalmas vízióval
felszerelkezve kereste fel
Eric Megrabyant, aki hitt
a termékben, ahogyan ma is.

 

 



* 1997 * idea * product hydrate 
the world*

Az egész világban népszerűsíteni a vízfogyasztást nem jelent mást,
mint felfedezni együtt az egészséges élet örömét. Tudjuk, hogy

az egészség amegfelelő hidratálással kezdődik!

*Hidratáld a világot



Zászlóshajó termékünk 

A mi zászlóshajónk a Coral-Mine termék,
ami a legkönnyebb és legkedvezőbb árú megoldás
a minőségi vízfogyasztáshoz, ami testünk számára
a legideálisabb, már 20 éve.

 

A Coral Club gazdag tapasztalatokkal rendelkezik az ivóvíz 
tulajdonságainak javítását célzó termékek fejlesztésében
és népszerűsítésében. A vállalat termékei között találhatunk
olyan egyedi megoldásokat, melyek eredményesnek
bizonyultak emberek milliói által történt alkalmazásuk során.



* idea * products *
Ugródeszka
a globális célok
megvalósításához

 
 

A Coral-Mine nem csupán zászlóshajó termékünk,
de a vállalat globális céljának közvetítéséhez
ugródeszkaként is szolgál: segítségével népszerűsíthetjük
a hatékony és biztonságos megoldásokat,
melyek mind természetes alapanyagokat tartalmaznak.



speci
nature * technology

 * 
qu

al
ity

 * safety *5 következetes vezérelv
a gyártás során

 
 

A Coral Club által kínált termékek széles
választékának alapanyaga a világ számos pontjáról
származik, de a közös és változatlan megközelítés
az előállítás során 5 állandó vezérelvre épül.

 
 

 



peciality * nat01
Minőség kompromisszumok
nélkül

 

A Coral Club termékeit előállító üzemek
GMP, ISO, HACCP tanúsítvánnyal
rendelkeznek

 



02
Maximális biztonságosság 

Termékeink egyike sem tartalmaz:

(GMO) 
génmódosított

összetevőt

hormonokat káros
tartósítószereket

növény- vagy

rovarirtó szereket ízfokozókat mesterséges
színezékeket

ftalátokat



03
A legjobb szakemberek 

A biokémia és táplálkozástudomány elismert szakemberei és a legfrissebb
kutatási és technológiai eredmények állnak termékeink mögött:

Dr. Song Hae Bok Dr. Albert Zehr

Dr. Stephan Auberger Robert Thiedemann

Dr. Niels Dusek

Keiko Kitamura



04
A természettel harmóniában 

Termékeink természetben előforduló összetevőket
tartalmaznak, melyek a természet erejét segítségül
hívva javítják egészségünket a tudománynak
köszönhetően kiegyensúlyozott és biológiailag
hasznosuló formában.



re * techn

05
Technológia határok nélkül  

Eredményes globális tapasztalatokra koncentrálunk,
olyan alkalmazási gyakorlatra, melyek garantálhatják
termékeink legmagasabb minőségét.
A vágy, a szándék, hogy még hatékonyabb
egészségtámogató megoldást kínáljunk motivál
minket, hogy újabb és újabb technológiák után
kutassunk szerte a világban. Ennek köszönhetjük,
hogy a Coral Club termékeinek előállítói nem egy
földrészre vagy földrajzi helyre koncentrálódnak.

Termékeink származási helye lehet: Amerikai
Egyesült Államok, Japán, Németország, Kanada,
Franciaország, Oroszország, Hollandia,
Örményország, Norvégia, Dél-Korea, Tajvan.

. 

* health concept * hea*



* health concept * hea*
Törődni az egészségünkkel – ez a kulcsa
a gazdag, aktív, hosszú életnek.

 
 

A Coral Club az első egészséges életmódot népszerűsítő
vállalat, aki kifejlesztette saját egészségkoncepcióját,
a test kiegyensúlyozott vízháztartásának fenntartására,
a kiegyensúlyozott tápanyagbevitelre, és a test
tápanyagokkal való ellátására és a tiszta
és biztonságos környezetre építve.

Az egészség koncepciója 



* health concept * hea** health concept * he
Egyedi elejétől a végéig
megoldások: hatékony,
kényelmes, eredményes

 
 

A programok hatékonysága igazolt,
tapasztalatokon alapszik.



* health concept * he

Coral Club – hasonló gondolkodásúak közössége, akik a vállalat
termékeit választották a jobbá válásukhoz.

Egészséges életmód a közösségünk összetartó ereje, a Coral Club
egy hely, ahol olyan emberekkel találkozhatsz, akik hasonló értékeket
vallanak az egészségről, szépségről és önfejlesztésről.

Az ötlet, ami egyesít,
motivál és irányt mutat



* idea * products *

A termékek ajánlásával bizalmat, közvetítünk, és ezzel
hozzájárulhatunk üzleti fejlődésünkhöz, egy jól működő
üzleti rendszer biztonságot adó ernyője alatt.

 

Mi tisztában vagyunk a szeretettel és meggyőződéssel
ajánlott termékek értékével, és ez teremti meg eredményeinket.
A mi üzletünk az ajánlás üzlete. Természetesen. Őszintén.
Szívből szívesen.

 

 

Az üzletünk alapja
a termékek szeretete
és az azok által képviselt
értékek elismerése
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Válaszd ki az együttműködés formáját 
A Coral Club mindenkinek segít felismerni álmait: egészséges legyek, sikeres legyek,
magabiztos legyek, hasonlóan gondolkodók vegyenek körbe, üzlettársak, barátok.

 

Fogyasztó Disztribútor
Üzleti
Partner



* Consumer * ConsumermAjánlja a termékeket, amiket maga is használ.
Ajánlói bónuszban részesül, amiket termékvásárlása
során a végösszeg kiegyenlítéséhez felhasznál.

Fogyasztó 

-20% kedvezménnyel vásárolja meg a vállalat termékeit

+5% felhasználható bónusz ajánlásai alapján

+10% felhasználható bónusz prémium fogyasztóként

eseti kedvezmények, akciók

az egészséges életmódról hasonlóan
gondolkodók közösségének tagja

* distributor * 



* Consumer * Consumerm ** distributor * distributorHeti pár órát célzottan a termékek ajánlásával tölt,
kiegészítő kereset érdekében.

A prémium fogyasztói előnyökön túl

Disztribútor 

+
további előnyök:

 

támogatja csoportját, mentorál

hozzáfér a Coral Business Akadémia
tréning anyagaihoz, így az egészség,
üzleti élet és marketing területén értékes
tudásra tehet szert

 

részt vehet a vállalat rendezvényein



distributor * business * partnerÜzleti csoportot alakít ki, csoportjának tagjaival megosztja
tapasztalatait, bevételeit egy magasabb szintre emeli.

Üzleti partner 

a vállalat topvezetőivel utazásokon vehet részt

az üzletfejlődését támogató programban részt
vehet: autó Bónusz program, Ingatlan program

 

fejleszti csoportját, és emberek ezreinek
segít elérni céljaikat

a vállalat legjobbjaitól tanul, és területén/
régiójában a legjobbá válik

 

a legmagasabb szintű elismerésekben részesül
eredményeiért



* business * partner *


