Informace pro členy Aliance výživových poradců, od partnera Pavel Trampota pt-servis
Krátké představení:
Od roku 1994 se zabýváme velkoobchodním a maloobchodním prodejem sportovní a doplňkové výživy. V naší nabídce
najdete velmi široký sortiment, většiny velkých Českých výrobců a oficiálních dovozců do ČR. Důležité je, že neodebíráme
NIKDY zboží s nejasným původem od šedých dovozců. Jde o jistotu a kvalitu sortimentu.
Mezi naše odběratele patřili nebo stále patří :
Jihostroj ČB již 20 let, nejúspěšnější volejbalový tým v ČR pravidelně hrající ligu mistrů
Yvetta Hlaváčová nejen při překonání světového rekordu na přeplavbě kanálu La Manche
Účastník paralympiády v Londýně Arnošt Petráček, který drží několik Světových rekordů
HC Škoda Plzeň , FC Viktoria Plzeň a Pilsen Patriots, kteří v době naší spolupráce konečně dosáhli na tituly mistrů ČR
Mnoho sportovců z oblasti kulturistiky, silového trojboje atd. mezi nimi bych vyzdvihl Borise Oravu, který je znám svým
přístupem ke kvalitní čisté výživě a je mistrem Evropy v kulturistice.
Dovážíme jako oficiální zastoupení na český trh, tyto značky :
LSP nutrition vynikající kvalitní německá značka, která je zaměřená na vysokou kvalitu, čistotu a jednoduchost složení
s minimem aditiv a vynikající chutě
LSP + Zero řada zaměřené na úplně čisté produkty bez aditiv, propagujeme ve spojení s Borisem Oravou
Oat King řada produktů založených na vysoce kvalitních ovesných surovinách
Natura Nuova – Italské ovocné dřeně v bio kvalitě z produktů vypěstovaných v oblasti Emilia Romagna, bez konzervantů atd.
Expedujeme denně, tedy dodání pro vás do 24 hodin je pravidlem. U nás máte jistotu kvality a dlouhodobé spolupráce. Všechny
další podmínky a možnosti je nejlepší projednat osobně, stačí zavolat na 608340614.

JAK SE PŘIHLÁSIT K VELKOOBCHODNÍM CENÍKŮM PRO VÝŽIVOVÉ PORADCE
Je nutné dodržet tyto body:

Přihlásíte se na www.ab-vyziva.cz

V horním menu máte možnost nové registrace. Hned nahoře je TEAM kód do tohoto okénka zadejte heslo:

AVP
POZOR NUTNO OPSAT HESLO PŘESNĚ
Potom vyplníte svoji adresu, adresu kam chce případně zboží posílat, pokud je jiná (do zaměstnání atd.) Pokud máte iČO a DIČ a
budete si dávat toto do nákladů, tak samozřejmě také vyplňte. Mobilní telefon bez předvolby a bez mezer, to je důležité pro
přenos ve formulářích pro dopravce. Poté registraci odešlete a do mailu vám přijde číslo zákazníka a heslo, které jste si vybrali
sami. Přihlásíte se pod těmito údaji a naskočí vám váš ceník. Uvidíte doporučené maloobchodní a vaše nákupní ceny i výši slevy.

SPECIÁLNÍ AKČNÍ NABÍDKA PLATNÁ DO 15.8.2016
NYNÍ MŮŽETE NA KONCI VAŠÍ OBJEDNÁVKY VYUŽÍT SLEVOVÝ KUPON
do okénka slevový kupon, v košíku vyplníte přesně velkými písmeny bez mezer heslo:

AVP/2016
Na spolupráci a případné dotazy se těší Pavel Trampota
Pavel Trampota pt-servis, Sousedská 9, 31200 Plzeň

