


бүкіл әлемнің 
денсаулыққа пайдалы 
өнімдері арнайы сіз үшін



Компанияның алғашқы кеңсесі Канадада, 
Торонто қаласында 1998 жылы ашылды. Содан 
бері біз өз клиенттерімізге өз өмірлерін түбегейлі 
жақсарту мүмкіндігін ұсынатын сенімді инфрақұрылымға 
дейінгі жолдан өттік.

1998, Торонто 



Біз бүкіл әлемде тұтынушыларға жақын 
болу үшін бәрін жасаймыз, сондықтан жыл 
сайын таралу ауқымын кеңейтіп, жаңа елдер 
мен қалаларда өз өкілдіктерімізді ашып жатырмыз.

Бүкіл әлем бойынша орналасқан сату 
кеңселерінде сауда жасаңыз немесе дүние 
жүзінің кез-келген жерінде отырып, 
онлайн-тапсырыс жасаңыз.

35 елдегі 
өкілдік

3175 елге 
жеткізу



Coral Club өнімдерінің желісі қазіргі заманғы агрессивті сыртқы ортамен: 
нашар экологиямен, күйзелістермен және сапасыз тамақтанумен байланысты 
проблемаларды кешенді жеңуге бағытталған.

200+
өнім 

2900+
бүкіл әлем 
бойынша қолданылатын 
сертификаттар

10+
бренд-желілер

+
Эксклюзивті
өнімдер

Өнімдер туралы санмен айтсақ * story * becoming * 



* story * becoming * 
“Қалдық маржанның қасиеті туралы 
білген соң мен сапалы таза суға қол 
жеткізе алмайтын миллиондаған адам 
мұны қолданса, өмірі қалай өзгерер еді 
деген ойға келдім” 
— Леонид Лапп, Coral Club президенті 

Бәрі судан басталды

‘‘



* 1997 * idea * product
“Мені адамдарға денсаулық сыйлай 
аламын деген ой шабыттандырды. 
Мен ең басынан – ақ біздің бұл 
жұмысымыздың бүкіл әлем үшін қажет 
болатынын түсіндім.” 
— Эрик Меграбян, CEO Coral Club    

 ‘‘ 



* 1997 * idea * product hydrate 
the world

Бүкіл әлемді құнарлы суға қандыру — бұл әр адам үшін салауатты өмірге 
жол ашу. Біз дұрыс  гидраттанудың жақсы денсаулық үшін негіз болатынына 
көз жеткіздік. 



Біздің Coral-Mine атты жетекші өніміміз 20 жыл бойы 
ағза үшін пайдалы сапалы су ішудің ең қарапайым және
қолжетімді тәсілі болып табылады. 
 

Coral Club  ауыз су сапасын жақсартатын әзірлемелер жасауда 
және оны дамытуда мол тәжірибеге ие. Компанияда бірегей 
өнімдік шешімдердің таңдауы көп, олардың тиімділігіне бұл 
өнімдерді миллиондаған адамның көптеген жылдар бойы 
қолдануы дәлел болады.  
 

Жетекші өнім



* idea * products *

Coral-Mine компанияның жетекші өнімі болуымен қатар, 
оны табиғи компоненттерге негізделген денсаулық үшін 
қауіпсіз және тиімді шешімдер ұсыну түріндегі жаһандық 
мақсатқа жеткізген даңғыл жол болды. 

Жаһандық 
мақсаттарға 
апарар даңғыл жол



* idea * products *
Coral Club ассортиментінде Жер шарының әр 
түкпірінен әкелінген ингредиенттерден жасалған 
түрлі өнімдер ұсынылған. Бұл өнімдердің өндірісі 
кезінде қолданылатын 5 өзгермейтін ортақ қағидат бар

Өндірістің 
5 өзгермейтін 
қағидаты  01



01 Coral Сlub өнімдерінің өндіріс а
лаңдары GMP, ISO, HACCP стандарттары 
бойынша сертификатталған. 

Мүлтіксіз сапа



02
Біздің барлық өніміміздің құрамында:

Ең жоғарғы қауіпсіздік

ГМО

пестицидтер 
мен 

гербицидтер

дәм 
күшейткіштер

жасанды 
хош иістер

фталаттар 
жоқ

гормондар глютен зиянды 
консерванттар 03



03
Биохимия және диетология саласындағы соңғы зерттеулер мен 
технологияларды қолданатын ең үздік мамандар

доктор Сонг Хе Бок доктор Альберт Зерр

доктор Стефан 
Аубергер

Роберт Тиедеманн

Нильс Душек

Кейко Китамура

Ең үздік мамандар

04



04 Біздің өнімдеріміздің құрамында табиғаттың 
емдік қуатына қаныққан табиғи текті 
компоненттер бар және ғылыми 
жетістіктердің арқасында олар теңдестірілген 
және биожетімді нысанда ұсынылған.

Табиғатпен үйлесімділік



05
Шексіз технологиялар

Біз өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз 
етуге септігін тигізетін ең табысты әлемдік 
тәжірибелерге сүйенеміз. Денсаулықты 
жақсарту үшін одан да тиімді шешімдер 
әзірлеуге ұмтылыс бізді бүкіл әлемде жаңа 
технологияларды іздеуге уәждемелейді. 
Дәл осы себептен Coral Club өндірісінің 
географиясы өте кең. Біздің өнімдеріміз 
АҚШ-та, Жапонияда, Германияда, Канадада, 
Францияда, Ресейде, Нидерландта, Арменияда, 
Норвегияда, Оңтүстік Кореяда және Тайваньда 
өндіріледі.

* health concept * hea*



* health concept * hea*
Денсаулыққа қамқорлық жасау - қызықты, 
белсенді және ұзақ өмірдің кілті.
 
Coral Club - дұрыс су балансын қолдауға, 
теңдестірілген тамақтануға, ағзаны нутриенттермен 
молықтыруға және таза қауіпсіз ортаға негізделген
өзінің денсаулық тұжырымдамасын жасаған алғашқы 
СӨС компаниясы.

Денсаулық 
тұжырымдамасы

* health concept * he



* health concept * hea** health concept * he

Тәжірибеге негізделген тиімділігі дәлелденген 
өнім бағдарламалары. 

Бірегей кешенді шешімдер: 
пайдалы, қолайлы, тиімді



Coral Club — бұл компания өнімін таңдай отырып, жақсы 
жаққа өзгеруді таңдайтын мүдделестер қауымдастығы.

ЗОЖ — бұл біздің қауымдастық стилі, ал  Coral Club  — бұл 
денсаулық, сұлулық және даму құндылықтары ортақ адамдар кездесетін жер.

Идея біріктіреді, 
уәждемелейді және бағыттайды



* idea * products *
Өзің сенім артатын өнімді ұсына отырып, сен өз ісіңді жолға 
қойылған бизнес-жүйеде дамыта аласың. 

Біз өз өнімімізге деген сүйіспеншілікке және оның нәтижесіне 
негізделген ұсыныстың құндылығын білеміз. Сондықтан біздің 
бизнес — бұл ұсыныстар бизнесі. Табиғи. Түсінікті. Шынайы. 
«Жүректен жүрекке» жол табады.

Бизнестің негізі - өнімге 
деген сүйіспеншілік 
және оның құндылығын 
түсіну



* idea * products *Бизнестің негізі - өнімге 
деген сүйіспеншілік 
және оның құндылығын 
түсіну

030201
Coral Club адамның денін сау, табысты және болашаққа сенімін мол ете отырып, 
оның армандарының іске асуына; өз ниеттестері мен серіктестерінің, достарының 
ортасында болуына көмектеседі.
 

Өзіңе қолайлы ынтымақтастық 
форматын таңда

Тұтынушы Дистрибьютор Серіктес



Өзің қолданатын өнімдерді ұсын. Ұсыныс жасап, 
бонустар ал және өз сатып алуларыңа 100%-ға 
дейін осы бонустармен төле. 

-20% компания өнімдерінің барлығына 

сенің ұсынымың бойынша сатып 
алуларға 

премиум-тұтынушы үшін сенің сатып 
алуларыңнан 

өнімдік акциялар мен арнайы ұсыныстар

салауатты өмір салтының құндылықтарымен 
бөлісетін қауымдастық

Тұтынушы

+5%
кешбэк

+10%
кешбэк

* distributor * 



* distributor * distributorДистрибьюторлық іс-әрекетке аптасына 
бірер сағат бөліп, қосымша табыс тап.

+

Команданың және тәлімгердің қолдауы

Coral Business Academy оқыту платформасына 
қолжетімділік және денсаулық, бизнес және 
маркетинг саласында білім алуға мүмкіндік.

Компанияның бүкіл әлем бойынша
іс-шараларына қатысу

Дистрибьютор

Премиум-тұтынушы 
артықшылықтары            
Жаңа мүмкіндіктер:

* business * partner



Дистрибьютор Серіктес

distributor* business * partnerӨз бизнес-құрылымыңды дамыт, команда 
мүшелерімен тәжірибе алмасып, табыстың 
жаңа деңгейіне шық.

компанияның топ-көшбасшыларымен 
бірге бүкіл әлем бойынша саяхаттаңыз 

бизнесті дамыту жүйесіне қатысыңыз: 
автобонус бағдарламасы және 
жылжымайтын мүлік бонусы
өзіңнің көшбасшылар командаңды өсір, 
мыңдаған адамдарға өз мақсаттарына 
жетуге көмектес

компанияның үздік практиктерінен үйрен 
және өз ісіңнің маманы бол  

ең жоғары деңгейдегі өз жетістіктеріңе 
қол жеткіз  

Бизнес-серіктес




