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1998, Toronto  
Esimest ettevõtte kontorit avati Kanadas, Toronto linnas
1998. aastal. Sellest ajast oleme läbinud pikka teed kuni
tänapäevase kindla infrastruktuurini, kus saame pakkuda
oma klientidele võimalust parandada oluliselt oma elu kvaliteeti.



Esindused
35 riigis 

 Me teeme kõik selleks, et olla kõikidele maailma
tarbijatele lähemal ning seepärast laiendame aastast
aastasse enda kohaloleku geograafiat ja avame
uued esindused erinevates riikides ja linnades.

 
 

Tarnime kaupa
175 riiki  

 Sooritage oma ostud üle maailma asuvates
müügikontorites või tellige tooted veebipoest
igasse maailma punkti.  



Coral Club tootesarjad aitavad leida komplekslahendust probleemidele,
mis on seotud tänapäevase agressiivse väliskeskkonnaga, mida mõjutavad:
halb ökoloogia, igapäevased stressid ja ebakvaliteetne toit.

 

200+
 tooteid   

2900+
kehtivat sertifikaati
üle maailma

 
 

10+
 brändisarja

+
eksklusiivsed
tooted

 
 

Toote kohta numbrites   



* story * becoming * 
Kui ma sain teada reliktkoralli omadustest,
siis jäin tõsiselt mõttesse, kuidas võiks muutuda
miljonite inimeste elu, kellel pole võimalik
kuskilt saada kvaliteetset joogivett.

 

 
 

— Leonid Lapp, Coral Club’i president

 ‘‘ 

Kõik sai alguse veest  



* story * becoming * * 1997 * idea * product
Ma olin vaimustatud ideest tuua inimestele
tervist. Kohe meie teekonna algusest oli
mul kindel arusaam — meie tegevus saab
olla universaalselt nõutud kogu maailmas.

— Erik Megrabjan, Coral Club’i CEO

 ‘‘ 

1997. aastal tõi Leonid mitu
karpi reliktkorallidega sachet-
kotikesi ja oma unistust linna, 
kus kohtas juhtumisi Erik
Megrabjani, kes uskus sellesse 
tootesse samuti, nagu ta ise.

 

 



* 1997 * idea * product hydrate 
the world

Joota veega kogu maailma, mis tähendab tervisliku elu rõõmu avamist igaühele.
Me teame, et tervis algab õigest hüdratatsioonist.



Esitoode  

Meie esitoode Coral-Mine on kõik need 20 aastat
jäänud kõige lihtsamaks ja kättesaadavamaks
meetodiks kvaliteetse ja organismi jaoks kõige
sobivama vee saamiseks.

 

Coral Club’il on eriti rikkalik kogemus joogivee omadusi
parandavate toodete arendamises ja turunduses. Ettevõtte
valikus on unikaalsed tootelahendused, mille tõhusus
on tõestatud pikkade aastatega ning miljonite inimeste poolt,
kes on neid kasutanud.



* idea * products *
Hüppelaud
globaalsete
eesmärkide poole

 
 

Coral-Mine pole saanud lihtsalt esitooteks, vaid osutus
nn hüppelaudaks, mille vahendusel jõuti ettevõtte
globaalse eesmärgini, milleks oli ja jääb efektiivsete
ja ohutute looduslike terviselahenduste edendamine.



speci
nature * technology

 * 
qu
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ity

 * safety *5 muutumatut
tootmise põhimõtet

 
 

Coral Club’i valikus on esindatud väga erinevad tooted,
mis on valmistatud erinevates maailmaosades kasvavatest
looduslikest komponentidest. Kõiki neid ühendab aga üks
ainus ja muutumatu lähenemisviis tootmisel, mis põhineb
5 kindlal ja muutumatul põhimõttel.

 
 

 



peciality * nat01
Kompromissideta kvaliteet  

Tootmisplatsid, kus toodetakse Coral Club’i
tooteid on saanud GMP, ISO ja HACCP
standarditele vastavaid sertifikaate.

 



02
Maksimaalne ohutus 

Ükski meie toodetest ei sisalda

GMO hormoone gluteeni kahjulikke
säilitusaineid

maitsetugevdajaid kunstlikke
lõhnaaineid

pestitsiide herbitsiide
ega ftalaate



03
Parimad spetsialistid 

Parimad spetsialistid biokeemia ja dieettoitumise valdkonnas, kes kasutavad
oma töös vaid kõige värskemaid ja kaasaegsenmaid uuringuid ja tehnoloogiaid:

Dr. Song Hae Bok Dr. Albert Zehr

Dr. Stephan Auberger Robert Thiedemann

Dr. Niels Dusek

Keiko Kitamura



04
Loodusega ühel lainel  

Meie tooted sisaldavad üksnes looduslikke
komponente, mis on kogunud endasse looduse
võimsat ravijõudu ning tänu teaduslikele
saavutustele on esitatud toodetes tasakaalustatud
ja organismile kergesti omastavas vormis.



re * techn

05
Piirideta tehnoloogiad  

Võtame eeskujuks edukaid maailma praktikaid,
mille rakendamine aitab tagada kõige kõrgemat
toodete kvaliteeti. Meie soov luua veelgi
efektiivsemaid lahendusi tervise tugevdamiseks
motiveerib meid otsima ainult uusi ja tõeliselt
tõhusaid tehnoloogiaid üle kogu maailma. Just
seepärast ongi Coral Club’i toodete tootmise
geograafia niivõrd lai. Meie tooteid toodetakse
USA-s, Jaapanis, Saksamaal, Kanadas,
Prantsusmaal, Venemaal, Hollandis, Armeenias,
Norras, Lõuna-Koreas ja Taiwani saarel.

. 

 

* health concept * hea*



* health concept * hea*
Tervise eest hoolitsemine — see on elamusterikka,
aktiivse ja pikaealise elu pant.

 
 

Coral Club – esimene tervislikku eluviisi edendav ettevõte,
mis on töötanud välja omaenda tervise kontseptsiooni,
mis põhineb vee õige tasakaalu hoidmisel organismis,
tasakaalustatud toitumisel, organismi rikastamisel vajalike
ja kasulike ainetega ning puhtal ja ohutul keskkonnal.

Tervise kontseptsioon 



* health concept * hea** health concept * he
Unikaalsed kompleks-
lahendused: efektiivne,
mugav, soodne

 
 

Kogemusel põhinevad ja tõestatud
efektiivsusega toiduprogrammid.



* health concept * he

Coral Club – see on mõttekaaslaste ühendus, kes valides ettevõtte
tooteid valivad ühtaegu ka muutusi paremuse poole.

Tervislik eluviis — on meie ühenduse stiil ning Coral Club — koht,
kus võib kohata inimesi, kes hindavad ühtemoodi tervise, ilu ja arengu väärtust.

Idee ühendab,
motiveerib ja suunab



* idea * products *

Soovitades toodet, mida usaldad, saad arendada
oma äri ladusalt toimivas ärisüsteemis.

 

Me teame, kui väärtuslik on soovitus, mis põhineb
armastusel toote vastu ja oma isiklikul tulemusel toote
kasutamisest. Seepärast on meie äri — soovituste äri.
Loomulik, Arusaadav, Siiras. «Südamest südamesse» käiv.

 

 

Äri vundament –
armastus toote vastu
ja selle väärtuse
mõistmine
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Vali endale sobivat koostöö võimalust 
Coral Club aitab realiseerida iga inimese unistusi, kui soovitakse olla terve, õnnestunud ja uskuda
kindlalt edukasse tulevikku; ümbritseda end mõttekaaslaste, partnerite ja sõpradega.

 

Tarbija Turustaja Partner



* Consumer * ConsumermSoovita tooteid, mida kasutad ise. Saa boonuseid
soovituste eest ja tasu nendega kuni 100%
oma ostudest.

Tarbija

-20% kõikidelt ettevõtte toodetelt

+5% cashback sinu soovituse alusel sooritatud ostudelt

+10% cashback sinu ostudelt preemium-tarbijale
tootekampaaniad

juurdepääs müügile ja eripakkumistele

eripakkumisedühendus, mis hindab tervisliku
eluviisi väärtusi

* distributor * 



* Consumer * Consumerm ** distributor * distributorPühenda mõned tunnid nädalas turustaja tegevusele
ja saa lisasissetulekut

 

Preemium-tarbija eelised

Turustaja  

+
Uued võimalused:

 

meeskonna- ja juhendajapoolne toetus

ligipääs Coral Business Academy
õppeplatvormile ning võimalus saada uusi
teadmisi tervise, äri ja turunduse valdkonnas

 

osalemine ettevõtte üritustel üle kogu maailma



distributor * business * partnerArenda oma äristruktuuri, jaga kogemusi meeskonna
liikmetega ning pääse uuele sissetuleku tasemele.

Äripartner 

reisi üle maailma koos ettevõtte top-liidritega

osale äri arendamise süsteemis: autoboonuse
ja kinnisvaraboonuse programm

 

kasvata oma liidrite meeskonda ning aita
tuhandeid inimesi nende eesmärkide saavutamisel

õpi ettevõtte parimatelt praktikutelt ning muutu
oma ala profiks

 

pälvis tunnustuse saavutuste eest kõrgeimal
tasemel



* business * partner *


