
Vytvorte hodnotný produkt, 
v ktorý budú vaši zákazníci veriť

v spolupráci s odborníkmi na optimálnu 
výživu a extrémnu kondíciu



Existuje veľká skupina vašich 
zákazníkov, ktorí si želajú kvalitu

• sú ochotní radšej zaplatiť viac za kvalitu, hoci dostanú menej
• sú vzdelaní a chcú pre seba a svoje deti konečne vyššiu hodnotu 
• a radi by od vás nakupovali nové druhy funkčnejších výrobkov 

(potraviny či jedlá)

Pre vás je to priestor ako zarobiť 
viac pridaním novej hodnoty, 
ktorá na trhu s potravinami 
a výživou už dlho chýba. 
Má to však jeden háčik...



Skupina nových potravín a jedál musí 
spĺňať kritéria, o ktorých možno neviete

• užitočnosť a funkčné zameranie (riešenie problémov od 
nadváhy až po regeneráciu síl) 

• fyziologický vplyv (glykemický index a glykemická nálož)
• hormonálny vplyv (výber ingrediencií ktoré podporujú iba 

také hormóny, ktoré udržujú zdravie i vitalitu konzumenta)
• biologická hodnota (výber a spôsob spracovania 

ingrediencií, pomer makronutrendov a obsah mikronutrendov)

Sekundárne, o menej dôležité kritéria sú:

• prvý dojem (imidž obalu, vzhľad, vôňa)
• chuť a pocit na jazyku (intenzita príchute, 

príjemnosť chute)
• trávenie (pocit v žalúdku, komfort trávenia)



Ak trend zdravej výživy pôjde správnym smerom, 
väčšina vašich konkurentov uvidí na obale svojich 

výrobkov toto upozornenie…

Ak budete túto potravinu konzumovať v nadmernom 
množstve a v nesprávnej kombinácii, môžete si z 

dlhodobého hľadiska spôsobiť závažné zdravotné ťažkosti 
od nadváhy až po rakovinu. O správnej výžive a jej vplyve 

na Vaše zdravie sa radšej poraďte s odborníkom. 

Celá situácia má elegantné riešenie, s ktorým sa 
vaše postavenie v očiach zákazníkov bude spájať 

s pridanou hodnotou a funkčnou kvalitou...  



Spolupracujte s odborníkmi na 
optimálnu výživu a kondíciu

PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD. a Mgr. Tina Zlatoš Turnerová sú experti s hlbokými skúsenosťami z oblastí 
prevencie zdravia, optimálnej výživy, wellness a fitness. V rámci spolupráce pre vás dokážu zabezpečiť:

• návrh funkčného výrobku (vývoj, koordinovanie a testovanie receptúry)
• komunikovanie výrobku (návody na správne použitie, video prezentácie, internetové články, predajné 

texty a PR) 
• podpora predaja spoločného výrobku cez svoje kanály (web, internetové obchody)

Ich firma ACTION&HEALTH,s.r.o. existuje od roku 2008 a za svoju dobu existencie jej majitelia firmy 
nazbierali skúsenosti s vývojom výživových doplnkov, s vývojom vlastných myšlienkových produktov (DVD, 
audio, aplikácie, eknihy, iné), prevádzkovaním športových centier pre mládež Skill LAB (Nitra, Bratislava) a 
Beach Volley Akadémie, prevádzkovaním dvoch internetových obchodov [1], [2], manažovaním 
kaskadérsko akrobatickej skupiny TEAM SX a mnohé ďalšie zaujímavé zručnosti z oblastí fitness a 
wellness, ktoré vplývajú na širokú verejnosť na celom Slovensku. Ich webovú stránku mesačne navštevuje 
už viac ako 50.000 unikátnych návštevníkov, ktorí každý deň pracujú na lepšej verzii samého seba. V 
spolupráci s vami im túto životnú cestu dokážete uľahčiť. Viac podrobných informácií nájdete na ich webovej 
stránke: www.vladozlatos.com 
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Údaje našej firmy:
ACTION&HEALTH,s.r.o.
Párovská 9, 949 01 Nitra 
IČO:  44105258
IČ DPH: SK2022606652

0904 140 305
vlado@vladozlatos.com

Na spoluprácu s vami sa tešia 
PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD. 
a Mgr. Tina Zlatoš Turnerová 

Kontaktujte nás a my spolu s vami preveríme všetky 
možnosti spolupráce, ktoré spoloční zákazníci ocenia. 
Podmienky spolupráce a ďalšie detaily budú predmetom 

osobného stretnutia.


