


Sveikatą palaikantys
produktai iš viso pasaulio
specialiai jums

 
 

 



1998, Torontas 
Pirmasis Kompanijos biuras buvo atidarytas Kanadoje,
Toronte 1998 metais. Per tą laiką mes sukūrėme patikimą
infrastruktūrą, kuri leidžia pasiūlyti klientams galimybę
iš esmės pagerinti savo gyvenimo kokybę.



Atstovybės
35 šalyse 

 Mes darome viską, ką galime, kad būtume kuo
arčiau klientų, todėl kiekvienais metais plečiame
savo biurų geografiją ir atidarome atstovybes
naujuose miestuose ir šalyse.  

Mūsų produkcija
pristatoma į 175 šalis 

 Pirkite pardavimų biuruose, esančiuose visame
pasaulyje, arba įforminkite online užsakymą į bet
kurį planetos tašką.  



Coral Club produktų linijos nukreiptos į kompleksinę pagalbą sprendžiant
įvairius sveikatos uždavinius, susijusius su agresyvia šiuolaikine išorine
aplinka: bloga ekologija, stresais ir nekokybišku maistu.

200+
produktų   

2900+
galiojančių
sertifikatų
visame pasaulyje

 
 

10+
 firminių
produkcijos linijų

+
ekskliuzyviniai
produktai

 
 

Apie produktus skaičiais   



* story * becoming * 
Kai aš sužinojau apie reliktinių koralų savybes,
pagalvojau apie tai, kaip ryškiai galėtų pasikeisti
milijonų žmonių, dabar neturinčių galimybės
gerti kokybišką vandenį, gyvenimas!

 

 
 

 

— Leonid Lapp, Coral Club prezidentas

 ‘‘ 

Viskas prasidėjo nuo vandens  



* story * becoming * * 1997 * idea * product
Mane įkvėpė idėja suteikti žmonėms
galimybę būti sveikiems. Nuo pat mūsų
kelio pradžios aš žinojau, kad mūsų
veikla bus prasminga ir turės paklausą
visame pasaulyje.

— Erik Megrabyan, Coral Club
generalinis direktorius

 ‘‘ 

1997 metais Leonidas su šia
svajone ir keliomis pakuotėmis
reliktinių koralų miltelių
atvažiavo į miestą, kuriame
sutiko Eriką Megrabyaną,
patikėjusį šiuo produktu
taip pat, kaip ir jis pats.

 



* 1997 * idea * product hydrate 
the world

Pagirdyti visą pasaulį vandeniu — reiškia kiekvienam parodyti sveiko gyvenimo
džiaugsmą. Mes žinome, kad sveikata prasideda nuo teisingos hidratacijos.



Produkcijos flagmanas 

Mūsų produkcijos flagmanas Coral-Mine jau 20 metų
yra pats paprasčiausias ir prieinamiausias būdas gerti
kokybišką vandenį su optimaliausiomis organizmui
savybėmis.

 

Coral Club turi itin turtingą patirtį kuriant ir platinant produktus,
gerinančius geriamojo vandens savybes. Kompanijos asortimente —
unikalūs produktai, kurių efektyvumą įrodė milijonų žmonių
sėkminga vartojimo patirtis.



* idea * products *
Tramplinas 
Globalių tikslų link

 
 

Coral-Mine yra ne šiaip sau produkcijos flagmanas, jis tapo
globalaus Kompanijos tikslo — skleisti efektyvius
ir saugius gamtiniais produktais paremtus sveikatos
užduočių sprendimo būdus — tramplinu.



speci
nature * technology

 * 
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 * safety *5 nekintami
gamybos principai

 

Coral Club asortimente yra labai skirtingų produktų,
produkcija gaminama iš ingredientų, kurie auga
įvairiausiose Žemės vietose. Visa tai į vieną branduolį
sujungia stabilus požiūris į gamybą, paremtas
5 nekintamais principais.

 
 

 



peciality * nat01
Kokybė be kompromisų  

Įmonės, kuriose gaminami Coral Сlub produktai,
turi GMP, ISO, HACCP sertifikatus.

 



02
Maksimalus saugumas 

Nei viename iš mūsų produktų nėra:

GMO hormonų glitimo kenksmingų
konservantų

pesticidų,
herbicidų

skonio
stipriklių

dirbtinių
aromatizatorių

ftalatų



03
Geriausi specialistai 

Mūsų produktus kuria ir gamina geriausi biochemijos ir dietologijos specialistai,
naudojantys naujausius tyrimus ir technologijas:

Dr. Song Hae Bok Dr. Albert Zehr

Dr. Stephan Auberger Robert Thiedemann

Dr. Niels Dusek

Keiko Kitamura



04
Ant tos pačios bangos su gamta 

Į mūsų produktus įeina natūralios kilmės
komponentai, kurie savyje sukaupė gamtos
sveikatinančią galią, o mokslo pasiekimų
dėka kartu su kitais buvo sujungti
į subalansuotas formules ir yra biologiškai
lengvai įsisavinamos formos.



re * techn

05
Technologijos be ribų  

Mes orientuojamės į pasaulyje sėkmingas
praktikas, kurios padeda gaminti aukščiausios
kokybės produktus. Nuolatinis siekis sukurti
dar efektyvesnių sprendimų su tikslu sustiprinti
sveikatą motyvuoja mus naujų technologijų
ieškoti visame pasaulyje. Būtent todėl
Coral Club gamybos geografija yra tokia
plati. Mūsų produkcija gaminama JAV,
Japonijoje, Vokietijoje, Kanadoje, Prancūzijoje,
Rusijoje, Nyderlanduose, Armėnijoje,
Norvegijoje, Pietų Korėjoje, Taivane.

. 

 

* health concept * hea*



* health concept * hea*
Rūpinimasis sveikata — tai raktas į turiningą,
aktyvų ir ilgą gyvenimą.

 
 

Coral Club — pirmoji sveiko gyvenimo būdo (SGB)
kompanija, kuri vadovaujasi visapusiška sveikatos
koncepcija, pagrįsta sisteminiu požiūriu į organizmą.
Jos atraminiai taškai yra teisingas organizmo
vandens balanso palaikymas, subalansuota mityba,
organizmo praturtinimas trūkstamais nutrientais
ir saugios švarios terpės palaikymas.

Sveikatos koncepcija  



* health concept * hea** health concept * he
Unikalūs kompleksiniai
sprendimai: efektyvu,
patogu, apsimoka

 
 

Tai produktų programos, kurios kuriamos
remiantis jų efektyvumą įrodančia patirtimi.



* health concept * he

Coral Club — tai bendruomenė vienminčių, kurie, rinkdamiesi
Kompanijos produktus, renkasi permainas į gera.

SGB — tai mūsų bendruomenė gyvenimo stilius, o Coral Club —
vieta, kur vienoje vietoje galima sutikti daugybę žmonių, kurių
vertybės yra sveikata, grožis ir augimas.

Idėja jungia,
motyvuoja, nukreipia



* idea * products *
Rekomenduodamas produktą, kuriuo pasitiki, tu gali
plėsti savo veiklą prisijungdamas prie jau suderintos
verslo sistemos.

 

Mes suprantame rekomendacijų, pagrįstų meile produktui
ir savo asmeniniais rezultatais, vertę. Todėl mūsų verslas —
rekomendacijų verslas. Natūralus. Suprantamas. Nuoširdus.
Einantis «iš širdies į širdį».

 

 

Verslo pagrindas — 
meilė produktui
ir jo vertės suvokimas
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Pasirink sau tinkamą
bendradarbiavimo formą

 

Coral Club padeda realizuoti kiekvieno žmogaus svajones: būti sveikam, materialiai apsirūpinusiam,
užtikrintam sėkminga ateitimi; būti vienminčių, partnerių, draugų aplinkoje.

 

Vartotojas Distributorius ParTneris



* Consumer * ConsumermRekomenduok produktus, kuriuos vartoji pats.
Gauk bonusus nuo rekomendacijų ir apmokėk
jais iki 100 % savo pirkinių.

Vartotojas 

-20% visoms Kompanijos prekėms

+5% bonusų už pirkinius su tavo rekomendacija

+10% grįžtamosios nuolaidos premium vartotojams
už asmeninius pirkinius

akcijos ir specialūs pasiūlymai

bendruomenė, vertinanti sveiką gyvenimo būdą

* distributor * 



* Consumer * Consumerm ** distributor * distributorSkirk distributoriaus veiklai kelias valandas
per savaitę ir gauk papildomų pajamų.

 

Premium vartotojo privalumai

Distributorius 

+
naujos galimybės:

 

Komandos ir rėmėjo pagalba

Galimybė naudotis mokymų platforma Coral
Business Academy ir galimybė gauti žinių
sveikatos, verslo ir marketingo srityse

 

Dalyvavimas Kompanijos renginiuose visame
pasaulyje



distributor * business * partnerPlėsk savo verslo struktūrą, dalinkis patirtimi su komandos
nariais ir gauk naujo finansinio lygio pajamas.

Verslo partneris 

keliauk po visą pasaulį kartu su Kompanijos
vadovybe ir top lyderiais

dalyvauk verslo vystymo sistemoje: programose
autobonusas ir nekilnojamojo turto bonusas

 

augink savo lyderių komandą ir padėk
tūkstančiams žmonių pasiekti savųjų tikslų

mokykis iš geriausių Kompanijos praktikų
ir tapk savo veiklos profesionalu

 

būk pripažintas už savo pasiekimus pačiu
aukščiausiu lygmeniu



* business * partner *


