


Produkty pre zdravie
z celého sveta
špeciálne pre vás

 
 

 



1998, Toronto  
Prvá kancelária spoločnosti bola otvorená v Kanade
v meste Toronto v roku 1998. Odvtedy sme prešli
až k spoľahlivej infraštruktúre, ponúkajúc svojim
zákazníkom príležitosť výrazne zlepšiť ich životy.



Zastúpenia
v 35 krajinách 

 Robíme všetko preto, aby sme sa priblížili
spotrebiteľom z celého sveta, takže každý rok
rozširujeme svoju geografickú pôsobnosť a otvárame
zastúpenia v nových krajinách a mestách.

 
 

Doručenie
do 175 krajín 

 Nakupujte v predajných kanceláriách
po celom svete alebo objednajte
online kdekoľvek na svete.  



Produktové rady Coral Club sa zameriavajú na komplexné prekonanie
problémov spojených s moderným agresívnym vonkajším prostredím:
zlá ekológia, stres a zlá výživa.

 

200+
výrobkov  

2900+
celosvetovo
platných
certifikátov

 
 

10+
 brend-značky

+
exkluzívne
produkty

 
 

Informácie o produkte v číslach   



* story * becoming * 
Keď som sa dozvedel o vlastnostiach relikválneho
korálu, myslel som na to, ako by sa mohli zmeniť
životy miliónov ľudí, ktorí nemajú prístup ku
kvalitnej pitnej vode.

 

 
 

 

— Leonid Lapp, predseda Coral Clubu

 ‘‘ 

Všetko to začalo vodou  



* story * becoming * * 1997 * idea * product
Inšpirovala ma myšlienka prinášať ľuďom
zdravie. Od samého začiatku našej cesty
som pochopil, že naša aktivita bude 
všeobecne požadovaná po celom svete.

— Eric Mehrabyan, generálny
riaditeľ spoločnosti Coral Club

 ‘‘ 

V roku 1997 Leonid priniesol
do mesta niekoľko balíkov
sáčkov obsahujúcich reliktné
koraly, a sen do mesta,
kde sa stretol s Ericom
Mehrabyanom, ktorý v tento
výrobok rovnako veril.

 

 



* 1997 * idea * product hydrate 
the world

Napojiť celý svet - znamená objavovať radosť zo zdravého života pre všetkých.
Vieme, že zdravie začína správnou hydratáciou.



Vlajkový produkt 

Náš vlajkový produkt Coral-Mine je už 20 rokov
najjednoduchším a najdostupnejším spôsobom
pitia kvalitnej vody, ktorá je pre organizmus optimálna.

 

Coral Club má bohaté skúsenosti s vývojom
a propagáciou produktov, ktoré zlepšujú vlastnosti
pitnej vody. Sortiment spoločnosti obsahuje jedinečné
produktové riešenia, ktoré sa osvedčili na základe
dlhoročných úspešných skúseností s užívaním
miliónmi ľuďmi.



* idea * products *
Odrazový mostík
k globálnym cieľom

 
 

Coral-Mine sa nielen stal hlavným produktom, ale slúži
aj ako odrazový mostík pre globálny cieľ spoločnosti:
presadzovať účinné a bezpečné zdravotné riešenia
založené na prírodných prísadách.



speci
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 * safety *5 nemenných
princípov výroby

 

Coral Club ponúka širokú škálu výrobkov vyrobených
z prísad z celého sveta. Všetky z nich spája nemenný
prístup používaný vo výrobe a je založený
na 5 nemenných zásadách.

 
 

 



peciality * nat01
Kvalita bez kompromisov  

Miesta výroby výrobkov Coral Club
sú certifikované podľa štandardov
GMP, ISO, HACCP.

 



02
Maximálna bezpečnosť 

Všetky naše výrobky neobsahujú:

GMO hormóny lepok škodlivé
konzervačné látky

pesticídy
a herbicídy

zvýrazňovače
chuti

umelé
príchute

ftaláty



03
Najlepší odborníci  

Najlepší odborníci v oblasti biochémie a výživy, využívajúc najnovší
výskum a technológie

Dr. Song Hae Bok Dr. Albert Zehr

Dr. Stephan Auberger Robert Thiedemann

Dr. Niels Dusek

Keiko Kitamura



04
Na rovnakej vlnovej dĺžke
s prírodou

 

Naše výrobky obsahujú zložky prírodného
pôvodu, ktoré absorbujú liečivú silu prírody
a vďaka vedeckým úspechom sú prezentované
vo vyváženej a biologicky dostupnej forme.



re * techn

05
Technológia bez hraníc  

Zameriavame sa na úspešné globálne postupy,
ktorých implementácia pomáha zaistiť produkt
najvyššej kvality. Túžba vytvárať ešte účinnejšie
riešenia na podporu zdravia nás motivuje hľadať
nové technológie po celom svete. Preto
je geografia výroby Coral Club taká veľká.
Naše výrobky sa vyrábajú v USA, Japonsku,
Nemecku, Kanade, Francúzsku, Rusku,
Holandsku, Arménsku, Nórsku, Južnej Kórei
a na Taiwane.

. 

 

* health concept * hea*



* health concept * hea*
Starostlivosť o zdravie — je kľúčom k bohatému,
aktívnemu a dlhému životu.

 
 

Coral Club — je prvou spoločnosťou v oblasti zdravého
životného štýlu, ktorá vyvinula svoj vlastný koncept
zdravia založený na udržiavaní správnej rovnováhy vody,
vyváženej výživy, obohatení tela o živiny
a čisté a bezpečné prostredie.

Koncept zdravia  



* health concept * hea** health concept * he
Unikátne integrované
riešenia: efektívne,
pohodlné, výhodné

 
 

Produktové programy s dokázanou
účinnosťou na základe skúseností.



* health concept * he

Coral Club — je komunita rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí pri výbere
produktov spoločnosti volia zmeny k lepšiemu.

Zdravý životný štýl - je štýl našej komunity a Coral Club je miestom,
kde je možné stretnúť ľudí, ktorí zdieľajú hodnoty zdravia, krásy a rozvoja.

Myšlienka spája,
motivuje a usmerňuje



* idea * products *
Odporúčaním produktu, ktorému dôverujete, môžete rozvíjať
svoje podnikanie v zjednodušenom obchodnom systéme.

 

Poznáme cenu odporúčaní, založených na láske k produktu
a jeho vlastným výsledkom. Preto je náš biznis — biznisom
odporúčaní. Prirodzený. Pochopiteľný. Otvorený. Úprimný.
Idúci «od srdca k srdcu».

 

 

Základom podnikania —
je láska k produktu
a pochopenie jeho hodnoty

 
 

 



030201

Vyberte si svoju formu spolupráce 
Coral club pomáha realizovať sny každého človeka: byť zdravý, prosperujúci a sebavedomý
v úspešnej budúcnosti; byť obklopení rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, partnermi, priateľmi.

 

Spotrebiteľ Distribútor Partner



* Consumer * ConsumermOdporúčajte produkty, ktoré sami používate. Získajte
bonusy z odporúčaní a vyplácajte s nimi produkciu
až do výšky 100% nákupov.

Spotrebiteľ 

-20% pre všetky výrobky spoločnosti

+5% cashback pre nákupy na vaše odporúčanie

+10% cashback z vašich nákupov pre prémiového —
spotrebiteľa

produktové akcie a špeciálne ponuky

komunity, podporujúce cennosti zdravého
životného štýlu

* distributor * 



* Consumer * Consumerm ** distributor * distributorVenujte niekoľko hodín týždenne distribučnej činnosti
a získajte doplňujúci extra príjem.

 

Výhody prémiového — spotrebiteľa

Distribútor  

+
Nové príležitosti:

 

Podpora tímu a mentora

Prístup k školiacej platforme Coral Business
Academy a možnosť získať vedomosti v oblasti
zdravia, biznisu a marketingu.

 

Účasť na firemných akciách po celom svete



distributor * business * partnerRozvíjajte svoju biznis - štruktúru, zdieľajte skúsenosti
s členmi tímu a choďte na novú úroveň príjmu.

Obchodný partner 

cestovať po celom svete s poprednými
top — vodcami spoločnosti

zúčastňovať sa na systéme rozvoja
podnikania: bonusový program auto-bonus
a bonus na nehnuteľnosť

 

rozšíriť svoj tím vodcov a pomôcť tisícom
ľudí dosiahnuť ich ciele

učiť sa od najlepších odborníkov spoločnosti
a stať sa profesionálom vo svojom obore

získajte uznanie svojich úspechov na najvyššej úrovni



* business * partner *


