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Vinobraní zaměstnanců ZFP
GROUP 2019
Krásné počasí, báječná atmosféra a skvělý kolektiv. Tak vypadalo letošní vinobraní pro
zaměstnance ZFP GROUP, které se konalo 12. září již tradičně uprostřed Šlechtitelské
stanice vinařské ve Velkých Pavlovicích.
Úvodního slova a přípitku se v ranních hodinách ujal Vratislav Nakvasil ze Šlechtitelské stanice vinařské a Zdeněk
Nezval za ZFP GROUP. Následně kolegové obdrželi bavlněné tašky s firemními zástěrami a pracovními pomůckami,
poté už se všichni vydali do vinic na sběr hroznů.
Příjemné dopoledne doplnilo také bohaté občerstvení a raut, který se později uskutečnil v prostorách vinařského
penzionu André. Nedílnou součástí této akce byl čerstvý burčák i nabídka vín ze Šlechtitelky.
Během dne se uskutečnilo krátké setkání zaměstnanců, kde jsme popřáli oslavencům a sdělili pár personálních
novinek a změn. Pro všechny účastníky jsme zároveň připravili odměnu za skvěle odvedenou práci v podobě stylových
mikin s logem ZFP GROUP.
Tomáš Kucej
referent marketingu
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Marek Rygel
„Největší přidanou hodnotu vidím v našich lidech“
Součástí ZFP akademie je už desátým rokem, mimo svou práci sklízí úspěchy
ve sportovním světě a zbývající volný čas věnuje své rodině. Marek Rygel je důkazem
toho, že když se do něčeho pustíte naplno a vytrváte, úspěch se brzy dostaví. O jeho
začátcích, cestě do ZFP i kanoistice na divoké řece si budeme povídat v hlavním
rozhovoru tohoto čísla.
Zeptám se na úvod: jak byste popsal Marka Rygela v několika větách?
Marek Rygel je naprosto normální a obyčejný. Pouze ví, co chce, a je disciplinovaný.
Desátým rokem jste nedílnou součástí skupiny ZFP. Jak vypadaly vaše začátky?
Mé začátky nebyly ničím výjimečné. Kamarád Jožka Jankůj mě pozval na Základní seminář. Důvodem mé účasti
byla pouze možnost inkasovat provize za vlastní smlouvy. Ve financích jsem nikdy pracovat nechtěl. Ale už po pár
prvních schůzkách jsem tušil, že jsem objevil něco, co mě baví, má to skutečný význam a hlavně jsem v kariéře
viděl dlouhodobou budoucnost a vizi.
Bylo těžké se probojovat až na současnou pozici, kdy stíháte práci, rodinu i sport?
Vlastně ani ne. Já to vidím jako postupný vývoj. Den za dnem. Jednou z mých silných stránek je, že se mi daří plnit
naplánované mety. A tak jsem si někdy v lednu 2013 řekl, že po 3 letech bez sportu začnu opět pádlovat a vrátím
se ke kanoistice. Absolvoval jsem pár prvních závodů, kdy jsem byl beznadějně v poli poražených, ale postupně
jsem se zlepšoval. V roce 2014 jsem si řekl, že chci medaili z mistrovství světa. Naplánoval jsem si jednotlivé měsíce,
týdny a konkrétní tréninky a pak už jsem jen dělal, co bylo v plánu. I když se mi nechtělo, i když bylo škaredě, i když
mě to bolelo. Když se objeví něco neplánovaného, vyřeším to nejlépe, jak umím, a vrátím se k plánu. A tak to dělám
ve všem. Naplánuji si svou cestu k tomu, co chci, a pak už to jen dělám. Den za dnem.
Když už jsme u toho sportu. Kdy jste přišel k myšlence věnovat se kanoistice na divoké vodě?
Pocházím z Dolních Kounic. Tam jste buď hasič, fotbalista a nebo kanoista. Na první trénink jsem přišel v 8 letech
a od té doby trénuji.
V kanoistice tedy nejste nováček, jaké úspěchy máte již za sebou?
Medailí je spousta, ale mezi okamžiky, které nikdy nezapomenu, patří třikrát titul juniorský mistr světa. V roce
2014 jsme s Petrem Veselým vyhráli MS na deblkanoi na dlouhé trati a bronz ze sprintu. Roku 2018 jsem se vrátil
i na singl a získal jsem individuální stříbro a bronz na MS ve Švýcarsku plus dva tituly mistrů světa v týmových
závodech. No a v letošním roce přišlo stříbro na C2 na MS v Seu. To pro mě bylo velice emotivní, protože se mi celou
sezonu vůbec nedařilo a výsledek přišel až v tom posledním a nejdůležitějším závodě sezony.
Máte ve sportu vysněné cíle, které byste si v budoucnu rád splnil?
Ještě nikdy jsem nevyhrál individuální titul mistra světa na singlu. Příští rok nás čeká s Petrem poslední sezona
na deblu, tak by měla vypadat, jak se patří. Proto budu usilovat o zlatý double titul z obou disciplín na jednom
šampionátu. Zatím se to podařilo jen dvěma lidem v historii a já chci být třetí.
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Dokázal byste se kanoistikou uživit? Kde vlastně sportovci získávají finance na svou činnost?
Uživit se dá, ale je to pouze sport. Hlavním zdrojem příjmu jsou prize-money a podpora od partnerů. Ale není
to fotbal či tenis.
Když se vrátíme k ZFP, co všechno je vaší náplní práce a kde se s vámi mohou lidé setkat?
S Ing. Petrem Doleželem máme společné zázemí v Triniti office v Brně, kde vedu svůj tým, převážně konzultace,
porady, a ve zbytku času se věnuji svým klientům. A každý víkend, kdy nejsem na závodech, jsem na seminářích.
Proč by podle vás měl kdokoliv poznat ZFP? Ať už jako klient, zaměstnanec nebo spolupracovník.
Pevně věřím, že účast na Základním semináři otevře lidem možnost vstoupit do velice zajímavého světa. A největší
přidanou hodnotu vidím v našich lidech, lektorech, manažerech a ředitelích. Mnozí z nich jsou pro mě vzory
úspěchu.
Máte sny, které byste rád do budoucna uskutečnil jak v osobním, tak i v pracovním životě? Co vás nyní čeká?
Aktuálně je pro mě největší výzvou plnit plán sestavený k dosažení pracovních a sportovních cílů pro příští rok
a přitom trávit co nejvíce času s rodinou. Jsem velice vděčný za možnost působit v ZFP a neumím si představit jiný
scénář svého života, kdy bych nemohl naplno dělat všechno, co mám rád.

Tomáš Kucej
referent marketingu
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KOMERČNÍ SDĚLENÍ

POJISTĚTE SI DOMA KLID A POHODU
Pojistíme všechny věci, které máte nejen doma, ale i v kufru auta.
Zdarma získáte prodlouženou záruku a servis na strojní a elektronická zařízení.
Pojistíme i nemovitost ve 4. záplavové zóně.

podpora.zprostredkovatele@csob.cz

externiobchod@csobpoj.cz

csobps@csob.cz

hypoteka@hypotecnibanka.cz
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Projekt RC Europe byl úspěšně
ukončen
Společnost ZFP Finance v červnu letošního roku představila svůj první projekt, kterým
byla participace na úvěru společnosti RC Europe. Od té doby mohli obchodníci a jejich
klienti vkládat své finanční prostředky, tedy až do 22. října, kdy jsme dosáhli cílové
částky 230 milionů korun.
Zajímavé zhodnocení ve výši 4,5 procenta p.a. i solidní provize. Motivací pro nejrychlejší byla také soutěž o týdenní
pobyt u moře a vstupenky na finále České MISS.
V září a říjnu jsme vyrazili na kontrolu projektů v rámci RC Europe do Srbska a Rumunska. Viděli jsme je ve všech
fázích - pozemek, stavbu a ve finále funkční retail park. V Srbsku navíc RC Europe oslavilo pětileté působení.
Všem, kteří se zapojili, děkujeme za spolupráci a v roce 2020 připravujeme další zajímavé projekty.
Ing. Zdeněk Nezval, MBA
finanční ředitel

10

Buďme spolu

UP

Setkání se slovenskými obchodními
partnery
Manželé Poliakovi, majoritní akcionáři společnosti ZFP akadémia, se spolu se zástupci vedení společnosti, setkali
16. září 2019 na Šlechtitelské stanici vinařské ve Velkých Pavlovicích s TOP obchodními partnery ze Slovenska.
Na pořadu přátelského setkání byly novinky ze ZFP GROUP, restrukturalizace a perspektiva spolupráce v dalším
období. Děkujeme za výbornou atmosféru a konstruktivní dialog. Těšíme se na nové úspěchy v roce 2020.

Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva
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Motivační setkání s Michalem
Očenáškem na Hrubé Vodě
Nehledejme obchody, hledejme obchodníky. Takto by se ve čtyřech slovech dalo
shrnout to, co se asi každému z necelé třicítky účastníků dvoudenního motivačního
setkání honilo hlavou při cestě domů. Teď se ale vraťme trochu zpátky.
Je polovina prázdnin a v e-mailu se mi objeví pozvánka k příležitosti strávit čas s lidmi, kteří patří k těm
nejúspěšnějším z celé ZFP, a to s pány Vlastimilem Vozarem a Michalem Očenáškem, kteří byli současně hlavními
organizátory této akce. Neváhám ani okamžik, neboť termín konec srpna doslova vybízí k tomu udělat pomyslnou
čáru za létem. Přesměrovat myšlenky směrem k období, kdy se našemu byznysu každoročně daří nejvíce.
Je 28. srpna a asi třicítka účastníků se v popoledním čase postupně schází na hotelu Akademie Hrubá Voda. Hned
na úvod nás čeká zkouška projížďky na vozítku Segway, kterou zajistil pan Vozar. Mimo úspěchy v ZFP totiž vlastní
v Břeclavi firmu nabízející možnost zkusit si tento nevšední zážitek. Po zvládnutí slalomu na rovném povrchu byla
pro nás nachystána rozmanitá adrenalinová terénní trasa pod vedením zkušeného instruktora. Zkrátka skvělé
rozptýlení hned na úvod.
Následoval pozdní oběd pro načerpání sil na odpolední část. Ta měla dvě poloviny, v té první po úvodu pana Vozara
měl pro nás pan Očenášek nachystanou prezentaci o své cestě napříč ZFP. V podání člověka, který je doslova
ztělesněním a vzorem systému MLM v naší společnosti, jsme všichni bez rozdílu pozic doslova hltali jeho myšlenky.
Všechny směřovaly ke stejnému cíli, a to vytvoř si co největší pasivní příjem! Způsobů, jak toho dosáhnout,
máme v naší společnosti několik, nicméně tu zásadní myšlenku jsem si dovolil použít už v úvodu tohoto článku.
Nehledejme obchody, hledejme obchodníky!
Kdo zná pana Očenáška, ví, že při jeho výstupech rozhodně nepřevládá vážnost a naopak, i když občas mluví
v číslech, ze kterých se většině tajil dech, atmosféra panovala velice veselá. Po krátké pauze přišel v druhé polovině
prostor na volnou diskuzi a naše dotazy, které střídavě pan Očenášek a pan Vozar prokládali historkami ze svých
začátků. Tady si člověk krásně uvědomil, že úplně každý, dnes již úspěšný člověk v naší společnosti, začínal tak jako
všichni na pozici 1 a bojoval s různými nástrahami své doby.
Po večeři už následovala neformální část. Díky setkání lidí z více struktur jsme mohli vzájemně porovnat zkušenosti,
zážitky a podněty pro posunutí našeho dalšího podnikání. I přesto, že víno ze Šlechtitelky teklo proudem, všichni
jsme věděli, že tímto večerem naše setkání nekončí. Naopak už jsme se moc těšili na další den, na který byl
12
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naplánovaný dopolední program v podobě návštěvy
ranče pana Michala Očenáška v obci Ptení nedaleko
Prostějova.
Asi těžko popisovat, co se druhý den každému z nás
honilo hlavou při procházení takhle rozlehlého komplexu. Rozhodně pro nás všechny obrovská inspirace
a důkaz toho, že cíle jsou jen tak velké, jaké je nastavení
v naší mysli. Toto místo rozhodně stojí každému za
návštěvu a v kombinaci s pohostinností pana Očenáška,
který nás osobně provedl, se přenesete do míst, kde se
sny již přeměnily ve skutečnost.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat nejen oběma organizátorům akce, ale také našim dvěma strukturním ředitelům Petru Doleželovi a Petru Janouškovi, díky nim
se celá tato akce mohla uskutečnit. Spousta z nás si tak odvezla skvělé podněty a myšlenky pro následující kroky
v našem podnikání.
Přeji všem, ať se maximálně vydaří nejen tyto informace využít v praxi, a budu se těšit třeba časem na podobné
podnětné setkání.

Ing. Petr Hošek
manažer obchodní sítě a Garant +
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Podzimní konference HRK 1
Ředitelka HRK 1, paní Jarmila Poliaková, zahájila spolu s řediteli obchodních sítí Radkem Němečkem, Romanem
Ondrušem a Jaroslavem Olachem Podzimní konferenci HRK 1, která se konala 17. září v hotelu Akademie ve Velkých
Bílovicích. Slavnostním přípitkem přivítali na osmdesát spolupracovníků HRK 1. Čekal je den plný zhodnocení
výsledků, předávání zkušeností a motivace. Po úspěšném zářijovém dni vyrazili všichni vzhůru do podzimních dnů
plných aktivity a úspěchů!
Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva
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Konference vizí a strategií
ZFP GROUP na Slovensku
Slovenská konference vizí a strategií ZFP GROUP SK se 31. 10. 2019 uskutečnila
ve Zvolenu v hotelu Tenis. Stovka spolupracovníků z řad manažerů, PFA a ředitelů SRK
si přišla vyslechnout, kudy se bude ZFP GROUP na Slovensku ubírat v následujících
letech.
Na programu konference byla témata jako restrukturalizace, možnost stát se akcionářem, profesionalizace, nové
technologie, nové obchodní příležitosti. Moderátorské role se ujali ředitelé obchodní sítě Magdalena Opluštilová
a Michal Očenášek.
Postupně na pódiu uvítali hlavního akcionáře
a zakladatele ZFP Vladimíra Poliaka s právníkem
Róbertem Pružinským, kteří společně okomentovali
proces restrukturalizace a vznik společnosti ZFP GROUP
SK. Následovalo společné vystoupení obchodních
ředitelů v České republice a na Slovensku, Anny Slámové
a Jakuba Indry. Představili přítomným úspěšné projekty
v ČR a potenciál nových obchodních příležitostí pro
slovenskou obchodní síť.
Odpolední blok byl vyčleněn pro obchodního
partnera IAD Investments. Zásadním bodem vystoupení
Petera Lukáče bylo představení nového produktu IAD
SPORENIE. Po jeho vystoupení přišel na pódium Michal
Vítámvás, který prezentoval výhody aplikace M@nGoUP a FOREVERUP. Základní obchodně prezentační nástroj
představil ve svém vystoupení Radek Kučera.
V závěru konference okomentoval Michal Očenášek MLM schody a představil výhody pro aktivně pracující
obchodní zástupce. Závěrečné vystoupení spoluzakladatelky ZFP paní Jarmily Poliakové a Michala Očenáška
probíhalo ve znamení motivace. Oba společně představili motivační programy a akce na rok 2020. Tvůrčí
a vstřícnou atmosféru setkání završil slavnostní přípitek a společná gratulace k narozeninám Vladimíra Poliaka.
Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva
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Slavnostní předávání certifikátů
ve Velkých Bílovicích
Slavnostní předávání Osvědčení a Certifikátů HRK 1, HRK 4 a HRK 90 se konalo 19. října 2019 ve Vile Jarmila ve
Velkých Bílovicích. Na 60 účastníků si převzalo zasloužená ocenění za dosažení 1. a 2. stupně Vzdělávací akademie
ZFP. Z jednotlivých vystoupení nových spolupracovníků vyplynul jeden společný jmenovatel – vzdělávání jako šance
k úspěchu, šance ke splnění cílů a finanční svobodě. Během slavnostního odpoledne a večera při cimbálové muzice
sourozenců Osičkových panovala skvělá nálada. Ještě jednou gratulujeme všem účastníkům a přejeme jim spoustu
chuti budovat něco nového, hodně pozitivní energie, vytrvalosti a smělé cíle.
Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva
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Konference s pojišťovnou Allianz
ZFP GROUP zahájila počátkem podzimu spolupráci s pojišťovnou Allianz v oblasti
životního pojištění a v souvislosti s tím byly v měsíci září zorganizovány celkem tři
konference, které se uskutečnily 16. září v Hotelu Voroněž Brno, 19. září v Seminárním
centru Akademie Ostrava a 24. září v Hotelu Akademie Naháč. Na konference zavítaly
téměř čtyři stovky spolupracovníků, kterým tímto děkujeme za účast.
Na programu byly úvodní informace k produktu Allfa Život, na které může navazovat školení pořádané ze strany
zástupce pojišťovny. Nově je součástí Základní akademie i přednáška ŽP Allianz, na kterou vás tímto zveme v rámci
sobotních seminářů.
V souvislosti s akcí Podzim s „Životem“ je součástí programu přednáška ŽP Allianz, která je pro spolupracovníky
ZFP akademie zcela zdarma, a to do 15. prosince letošního roku. Byla by tedy škoda této příležitosti nevyužít a tím
přijít o zajímavé informace k tomuto produktu.

Kateřina Verebová
odborný specialista na životní pojištění

Buďme spolu

UP

17

Osobní přístup je pro nás
nejdůležitější
Otevřenost, komunikaci a dobré mezilidské vztahy pokládám za základ úspěchu
nejenom v osobním, ale i v profesním životě. Prokázalo se to i během mé kariéry
v ZFP GROUP a úspěšně v tom pokračuji i nadále.
Již dva roky pořádám setkání se svými klienty a potenciálními novými spolupracovníky doplněné o degustace vín
a právě ve dnech 10. a 11. října jsme se sešli v prostorách Rodinného pivovaru Zíchovec a pivovaru v Žatci. Degustovala
se tentokrát vína ze Šlechtitelky.
Chtěla bych tímto velmi poděkovat za vstřícnost someliérce Valerii Košťálkové ze Šlechtitelské stanice vinařské.
Její poutavá přednáška o skvělých vínech spolu s řízenou degustací přispěla k výborné atmosféře všech přítomných.
Atmosféře, ve které se dobře komunikovalo, předaly se kontakty a blíže jsme se poznali. Vytvořili jsme dobrý základ pro
důvěru a tím i pro možnou další spolupráci.

Ivana Hefnerová
vedoucí obchodní sítě
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Konference DPS

Vázaní zástupci s kvalifikací DPS se ve třech termínech zúčastnili první konference
Doplňkového penzijního spoření 3. října na Šlechtitelské stanici vinařské ve Velkých
Pavlovicích, 10. října v Seminárním centru Akademie Ostrava a 15. října v Hotelu
Akademie Naháč.
Naše pozvání přijali významní obchodní partneři penzijních společností Conseq penzijní společnost, a.s., Penzijní
společnost České pojišťovny, a.s., Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., NN Penzijní společnost, a.s.
Ze společnosti Conseq penzijní společnosti, a.s., nám Jiří Pichler prezentoval zajímavý produkt Zenit s Garancí.
Marek Zubřický a Michaela Lahová zastoupili Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., a představili jednoduchost
doplňkového penzijního spoření a jejich portálu PEPA.
Etický fond a novinku k 1. 12. pečovatelská provize v penzích nám představili Kateřina Škrlová a Josef Jeřábek z České
spořitelny penzijní společnosti, a.s. Poslední prezentaci a zajímavé novinky ke sjednání penzí ve Stelle nám sdělily
Denisa Ficencová a Gabriela Večeřová. Nechyběl ani Jan Pospíšil z NN penzijní společnosti, a.s., s motivací.
Dozvěděli jsme se nástrahy převodů z transformovaných fondů do nového DPS s různými strategiemi a to, jak
tento případ řeší která penzijní společnost. Ukázali jsme si zajímavé kalkulačky. Víme způsoby ukončení smluv
a jejich danění. Zaznělo mnoho dalších konkrétních dotazů, podnětů a žádostí.
Věříme, že první konference pro nás všechny zúčastněné byla přínosem a už teď se těšíte na další společné setkání
jako my na produktovém oddělení. Děkujeme vám za účast a přejeme hodně spokojených klientů.

Michaela Čechová a Klára Otáhalová
specialistky na penze a investice
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RK 87 a RK 171 společně tvoří
ZFP Jagoš & Cábovi
Za poslední rok ve struktuře RK 87 nastalo několik významných změn. Jednou z nich
je úzká spolupráce s RK 171 Jagoš. Co všechno se nám v uplynulých týdnech podařilo?
Kancelář ZFP Jagoš & Cábovi uspořádala 30. srpna 2019 konferenci, která se nesla v duchu novinek, motivace a inspirace.
Zúčastnilo se jí několik zajímavých hostů, jako jsou Michal Vítamvás, Ing. Marek Zubřický a MUDr. Radek Němeček.
ZFP Jagoš & Cábovi začala využívat více sociální sítě,
a to nejen ke své propagaci, ale především ke komunikaci
s klienty. Stejně tak spustila novou webovou stránku
www.zfp-jagos.cz, jejíž součástí je blog, na němž
vycházejí minimálně dva články měsíčně. Klientům jsou
tak poskytovány aktuality z oblasti financí.
„Společně s kolegy jsme se shodli na tom, že důvěra našich
klientů je pro nás důležitá. Stejně jako naše heslo: Síla
týmu je v jeho lidech. Konference sklidila obdiv a přinesla
další zajímavé odměny. Další konferenci plánujeme na jaře
2020,“ uvedl Bc. Jaroslav Jagoš, ředitel regionální kanceláře
RK 171, manažer a lektor společnosti.
V polovině září kancelář odstartovala i soutěž o 2,5gramový
slitek, která se setkala s velkým ohlasem. Uživatelé se
měli podělit v komentářích pod příspěvkem o zkušenosti
se ZFP Jagoš & Cábovi, přičemž nejlepší komentář vybrán
všemi členy týmu zvítězil. Věříme, že se brzy ZFP Jagoš &
Cábovi opět podělí o další své úspěchy.
Michaela Škubáková
vedoucí PR ZFP Jagoš & Cábovi
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10. tradiční opékání selete RK
Cábovci - Memorial Miroslava Cába
Poslední prázdninovou sobotu se jako každoročně konalo opékání selete v Kobylí
na Moravě. Akce se zúčastnili spolupracovníci RK 87, RK 171 a RK 174 včetně rodinných
příslušníků a dětí a zástupci obchodních partnerů.
Setkávání kolegů s rodinnými příslušníky, odpoledne plné her a večerní zábavy započal v roce 2009 ředitel RK 87 Miroslav
Cáb spolu se svou kolegyní, nyní ředitelkou RK 174, Lenkou Šubíkovou. Roky plynuly a z opékání selete se stala tradice,
na kterou se celý tým vždy těší. I přes nečekané a smutné události, které nastaly v loňském roce, se letošní akce opět
uskutečnila. Tentokrát navíc s pomocí RK 171 pod vedením ředitele Jaroslava Jagoše.
Počasí nám přálo. Bylo nádherné slunečné odpoledne, a tak si přišli na své jak milovníci vody, kteří využili bazén
v místním areálu, tak nadšenci volejbalu a jiných sportovních her. Na své si přišly i děti. Připravena pro ně byla tvůrčí
dílna, dětské hřiště a nejen pro ně relax zóna.
V průběhu dne mohli účastníci ochutnávat opékané sele, které nám zajistil Roman Bárta, domácí klobásky a jiné
pochutiny domácí výroby. Aby byl v tomto parném dni dodržen pitný režim, nechyběla ani degustace pálenky. Vedoucí
RK vyhlásili k tomuto dni soutěž TOP obchodník a TOP MLM. Výherci obdrželi pamětní list a putovní pohár „Memorial
Miroslava Cába“. Gratulujeme.
Že tvoříme jednotný tým, chceme dokázat i navenek. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, zajistili její chod, a těm,
kteří se dobře bavili.
Děkujeme, že jste…
Ivana Cábová a Marcela Černá
RK 87
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Golfový turnaj ZFP GROUP již
podeváté
Skvělou atmosféru jsme i letos společně zažili 3. října na 9. ZFP GROUP GOLF CUPU
2019 v AUSTERLITZ GOLF RESORT ve Slavkově.
Na 40 hráčů golfu se úspěšně popralo s úskalími proměnlivého počasí. Hrálo se v pohodě a pro radost. Putovní
cenu Vladimíra Poliaka – zlatý putter – letos získal Pavel Zatloukal. Děkujeme všem účastníkům turnaje za výborné
sportovní výkony a všem výhercům gratulujeme.
Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva
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Jsme vám blíž i díky dennímu
tisku
Naše společnost od podzimu zahájila
spolupráci s Hospodářskými novinami,
v rámci které se nám objevují další
příležitosti, jak oslovit širokou veřejnost
prostřednictvím médií.
Se zástupci tohoto periodika jsme se tedy 18. září sešli
ve vinařském penzionu André ve Velkých Pavlovicích,
kde se uskutečnil i rozhovor se zakladateli ZFP GROUP,
manželi Poliakovými.
Během příjemného povídání s Kristýnou Rabiňákovou
a redaktorem Markem Milerem jsme stihli projít opravdu
mnoho témat. Po skončení jsme se vydali na hledání
vhodných lokací, a to v interiéru i exteriéru zmíněného penzionu. Povedený rozhovor si ostatně můžete již nyní přečíst
na webu www.zfpa.cz v rubrice Blog nebo na našem Facebooku.
Tomáš Kucej
referent marketingu
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Představili jsme novinku, aplikaci
FOREVERUP
V rámci podzimních konferencí pořádaných společně s pojišťovnou Allianz
jsme odhalili dlouhodobě plánovanou aplikaci FOREVERUP, která nám nejenže
pomůže omezit e-mailové kampaně, ale bude především mobilní a vždy po ruce.
FOREVERUP mohou využívat všichni zaměstnanci a spolupracovníci ZFP ke sdělení důležitých informací. Pomocí
několika kliků v administračním rozhraní ve webovém prohlížeči zajistí, aby zpráva došla celé obchodní síti nebo jejich
vlastní struktuře či kanceláři.
Díky této novince odpadá nutnost zasílat e-mailové sdělení a kampaně a s tím související přeplněné schránky.
FOREVERUP zkrátka ušetří čas nám všem a již nyní je ke stažení na Obchod Play a App Store
A jak se do aplikace přihlásit? Po stažení a nainstalování aplikace z obchodu otevřete aplikaci a vyplňte své přihlašovací
údaje, stejně jako byste se přihlašovali na Extranet nebo MangoUp. Pokud máte pětimístné osobní číslo, nepište
počáteční nulu. Pokud si své heslo nepamatujete, změnit jej můžete na adrese https://mangoup.cz/Account/
PasswordReset.
Tomáš Kucej
referent marketingu
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HRK4 v Turecku
Nejen prací živ jest člověk! Koncem září tohoto roku zavítala naše dvacítka obchodníků
a budovatelů obchodní sítě z HKR4 Roberta Slezáka na Tureckou riviéru. To abychom
si tam užili osm báječných dní v jednom z nejlepších resortů v této oblasti, v luxusním
Saphir hotel & villas.
Ta dvacítka lidí nebyla vybrána náhodně. Jednalo se o dvacet nejlepších ze soutěže Turecko 2019 HRK4, která probíhala
od počátku února do konce srpna tohoto roku. Vyhráli ti nejvšestrannější, ti, kteří měli v součtu nejvíce seminaristů
i osobní produkce.
Věděli jste, že podmínky pro pobyt u moře jsou v Turecku v září i v říjnu zcela ideální? Teploty moře i vzduchu
se pohybovaly od 29 do 33 stupňů. Na obloze ani mráček. A nešlo pouze o koupání a slunění. Naše skupina se účastnila
jak výletů, tak i sjíždění místní neklidné řeky na raftu. Turecké resorty jsou také vyhlášeny pestrostí a kvalitou jídla
a my to můžeme jenom potvrdit. Vše bylo na jedničku s hvězdičkou.
A proč právě Turecko? Uznejte sami. Může být něco lepšího, než si současně budovat vlastní firmu, finančně se zajistit
a ještě si za odměnu užít luxusní dovolenou? My tomu říkáme zabít tři mouchy jednou ranou a již nyní se těšíme na to,
jakou akci si pro nás Robert připraví na příští rok.
MUDr. Jan Hýsek
lektor a Garant +
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V Holandsku s NN Životní
pojišťovnou
NN Životní pojišťovna a společnost ZFP akademie se rozhodly zopakovat akci z roku
2018, a to návštěvu centrály NN v Holandsku.
Tentokrát akce započala na letišti ve Vídni dne 10. září
2019. Ještě v týž den po příletu a ubytování na hotelu čekala
účastníky společná večere v centru Amsterdamu. Někteří
se na večeři vydali „po svých“, někteří využili hromadné
přepravy.
Druhý den byl připraven bohatý program v podobě návštěvy
centrály NN v Haagu, návštěvy výrobny dřeváků a sýrů
či plavby lodí s občerstvením. Po společném programu měl
každý možnost užít si návštěvy Holandska po svém. Návrat
do České republiky se uskutečnil 12. září v odpoledních
hodinách.
Kateřina Verebová
odborný specialista na životní pojištění
.

Buďme spolu

UP

27

Adrenalin na mistrovství světa
ve Španělsku přinesl úspěch
Jedno zlato, tři stříbra a dva bronzy. Tak sprinteři zakončili mistrovství světa ve sjezdu
na divoké vodě ve španělském La Seu d’Urgell a my jsme byli u toho. Výherci naší
prázdninové soutěže měli možnost zúčastnit se krásného výletu právě ve Španělsku.
První den jsme krátce po příletu měli možnost
prohlédnout si hlavní město Katalánska
Barcelonu. Po výborném obědě jsme se vydali
na návštěvu Sargrady Familie, která se staví
již od roku 1882. Na prohlídku celého města
jsme však neměli dostatek času, ale věříme,
že se do Barcelony ještě někdy vrátíme.
Na noc jsme odjeli autobusem do malé země
obklopené hřebeny Pyrenejí, do knížecího
státu Andorra. Ve městě Andorra la Vella jsme
se ještě před spánkem vydali na průzkum
kulturního života.
Druhý den jsme navštívili místní lázně, prošli
město a vydali se podpořit naše kanoisty. Olympijský park, kde se odehrával sjezd divoké vody, byl jen pár minut
od centra příjemného městečka La Seu d‘Urgell. Náš kolega a zároveň kanoista Marek Rygel odpoledne zajel
několik sjezdů, a to včetně úspěšné kvalifikace do finále.
Poslední den na mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě patřil finále v individuálních kategoriích. Čeští
reprezentanti opět zaváleli, když ze španělského kanálu vylovili šest medailí a opět se zařadili ke světové špičce.
Deblová posádka Marek Rygel s Petrem Veselým nenechala prostor pro chybu a dojela si pro titul vicemistrů světa.
„Bylo to maximum. Více jsme toho už neměli a všechno jsme tam vymáčkli,” shrnul krátce Marek Rygel.
„Celá příprava směřovala k těmto okamžikům na mistrovství světa v Segre Olympic Park a mně se podařily dvě
téměř bezchybné finálové jízdy, do kterých jsem dal úplné maximum. Výsledkem je individuální 7. místo na singlu
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a titul vicemistrů světa na deblu s Petrem Veselým.
Po 5 letech čtvrtých a pátých míst konečně medaile
z velké akce. Sezona byla letos dlouhá a chtěl bych velmi
poděkovat všem partnerům, bez kterých by to bylo
mnohem náročnější,“ dodal Rygel.
Sportovcům a účastníkům zájezdu do Španělska moc
gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci
České republiky a ZFP GROUP ve Španělsku.
Mgr. Martin Valihrach
obchodní úsek
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Vinobraní s obchodními partnery
2019
Dva říjnové dny, jeden trochu chladnější (8. 10. 2019) a druhý krásně slunečný (17. 10.
2019), jsme již tradičně věnovali vinobraní s obchodními partnery.
Celkem 110 lidí z řad 20 obchodních partnerů, členů Rady obchodu a vzdělávání, kolegů z obchodní sítě
i produktového oddělení si užilo všechny dary a krásy Šlechtitelské stanice vinařské a Penzionu André ve Velkých
Pavlovicích.
Den jsme začali v 9:00 hodin přivítáním všech
účastníků, kdy si hlavní slovo vzal provozní ředitel
Penzionu André Ing. Vratislav Nakvasil, Ph.D.,
společně s obchodní ředitelkou ZFP akademie
Annou Slámovou a produktovým ředitelem
Jakubem Indrou.
Každého účastníka jsme vybavili krásnou
bavlněnou taškou ZFP GROUP, ve které měli
gumové holínky, kelímek na pití, zástěru
a silikonový náramek na ruku, podle kterého
poznali, do jakého týmu patří. Udělali jsme
společnou fotku, fotku týmu, připili si na krásný
den domácí pálenkou, posilnili se škvarkovou
pomazánkou, játrovou paštikou a vyrazili jsme do
vinohradu.
Kolem 10. hodiny jsme nafasovali další pracovní nástroje – nůžky, rukavice a kbelíky. Na rozjezd jsme si zasoutěžili,
který tým nasbírá nejvíce hroznů po dobu 2 minut. Po svačince přímo ve vinohradu a výborném burčáku jsme
soutěžili dále – kdo nejrychleji natáhne plný koštýř vody. Poté jsme pokračovali další hodinkou a půl sběru.
Po 13. hodině jsme se již odebrali do skleníku, k zaslouženému obědu, který nám po práci tentokrát chutnal výtečně.
Po obědě jsme degustovali ve vinném sklepě 4 vzorky a dozvěděli se spoustu zajímavých informací, jak o víně,
tak o samotné Šlechtitelské vinařské stanici z úst Vratislava Nakvasila a enologa Libora Jestřába. Po degustaci
jsme si ještě zasoutěžili v poznávání barvy vína se zavázanýma očima a rozpoznání dvou stejných vzorků vín ze tří.
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Bylo to velmi zábavné.
Po aktivním celém dnu už následoval zasloužený odpolední klid,
který každý mohl využít, jak chtěl – odpočinout si v sauně, vířivce,
projít se na nedalekou rozhlednu, nebo jen tak nic nedělat.
V 17:45 hodin jsme se již všichni odpočatí a zkrášlení sešli
ve skleníku, kdy jsme si společně prohlédli fotky a video z celého
dne, které pro nás zajistili milí a šikovní pánové z agentury
Leontýnka (děkujeme). Vyhlásili jsme výherce jednotlivých
soutěžích a předali výhry.
Pak už jsme si pochutnávali na bohatém rautu, pili to nejlepší
víno a burčák a tancovali a zpívali jsme při cimbálové muzice Jirky
Vágnera.
Bylo to skvělé, jako vždy, dobrá nálada byla cítit až do rána.
Ti, co se znali jen po telefonu nebo e-mailu, se viděli osobně,
poznali se více, potykali si a vznikla nová přátelství. A to je cíl
tohoto vinobraní. Všem děkujeme a těšíme se na další ročník.
Alena Bačová
specialistka back office produktového oddělení

Buďme spolu

UP

31

ZFP GROUP hrdým partnerem
Lednicko | Valtického hudebního
festivalu
Podívejte se na video
z Dobrého rána s ČT

Unikátní propojení společnosti ZFP GROUP a Lednicko | Valtického hudebního
festivalu (LVHF) zajistilo všem přítomným návštěvníkům jedinečný kulturní zážitek.
V prostorách zámku v Mikulově se navíc za naší podpory uskutečnil 3. festivalový
koncert nesoucí název Hudba z Nové Říše.
„Kulturu se snažíme zvyšovat nejenom v oblasti
finančnictví, ale jako česká firma se sídlem
v Břeclavi chceme dlouhodobě podporovat
činnost českých subjektů, umělců a občanských
aktivit rozvíjejících kulturu a ducha společnosti.
Jako Břeclaváci navíc fandíme úžasným
historickým památkám našeho regionu,
mezi kterými je právě Lednicko-valtický areál
klenotem světového významu,“ vysvětlili důvod
generálního partnerství tohoto prestižního
uměleckého projektu zakladatelé ZFP Jarmila
a Vladimír Poliakovi.
V rámci festivalu jsme se zúčastnili nejen celého
programu, který se konal od 28. září do 12. října, ale zároveň jsme se stali partnery koncertu Hudba z Nové Říše.
Sálem mikulovského zámku tak zazněli bratři Vraničtí ve společnosti svých dobových současníků Mozarta 		
a Haydna v podání předního českého houslisty Ivana Ženatého, sólistky Národního divadla v Praze Marie Fajtové
a klasicistního orchestru Ensemble 18+.
V souvislosti s generálním partnerstvím se 27. září Vladimír Poliak společně s provozním ředitelem Šlechtitelské
stanice vinařské Vratislavem Nakvasilem stali součástí speciálu pořadu Dobré ráno. Natáčení bylo zaměřeno
právě na LVHF a vysílalo se živě z Lednicko-valtického areálu. Záznam z živého vysílání si můžete pustit přes výše
uvedený QR kód.
Tomáš Kucej
referent marketingu
32

Buďme spolu

UP

Buďme spolu

UP

33

Diamanti v Ríme
V dňoch 22. - 24. 10. 2019 sa konalo stretnutie Diamantov štruktúry Magdaleny
Opluštilovej. A nebolo hocijaké. Boli to tri nádherné jesenné dni v Ríme. Tí najlepší
z najlepších dostali pozvanie: Jaroslav Palenčár, Mária Hodovská, Monika Sztrnadelová,
Zuzana Mokrenová, Petr Lukeš, Vítězslav Šišpera a Ivana Kolaříková.
Za svoju celkovú odvedenú prácu si zaslúžili relax a načerpanie nových síl v tak nádhernom meste akým Rím určite
je. Prešli sme Coloseum, zavítali sme do Vatikánu, navštívili sme všetky pamiatky starého Ríma a samozrejme
hodili pár drobných do Fontány di Trevi, aby sme sa do Ríma vrátili opäť. Aj so svojimi novými top obchodníkmi.
Magdi, ďakujeme za skvelé zážitky.

Jaroslav Palenčár
místopředseda dozorčí rady ZFPA SK
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Najlepší obchodník SRK2
a SRK1017
Dňa 19. 9. 2019 sa v príjemnom prostredí reštaurácie Harmónia v Břeclave, uskutočnilo
vyhodnotenie česko-slovenského „Najlepšieho obchodníka SRK-u 2 a SRK-u 1017“.
Pozvanie prijali aj obchodní partneri NN Životná poisťovňa, Aegon, Kooperativa
pojišťovna, Conseq Investment Management, SSČS, ZFP Gold.
Po vyhodnotení a odovzdaní darčekov v jednotlivých kategóriach nasledovala spoločná večera, kde si všetci
vyhodnotení spolupracovníci vychutnali kačacie hody. V príjemnej atmosfére si vyhodnotení účastníci vymieňali
skúsenosti, postrehy a rady.
Gratulujeme všetkým úspešným obchodníkom a tešíme
sa aj nabudúce.
Lenka Raymonds
asistentka SRK 1017
ŘOS Magdaleny Opluštilové
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Novinky z UPky
Rádi bychom vám udělali krátký výčet
toho nejdůležitějšího, co se v posledních
měsících v UPce změnilo.

V UPce za poslední rok přibylo mnoho nového a prošla
celkovou restrukturalizací složek a prezentací tak, aby
celkově odpovídala Základnímu semináři. Jednotlivé
novinky vám postujeme na FB stránky Naše ZFP,
ukládáme do UPky samotné jako vyskakovací úvodní
okno nebo vám je osobně představuje Radek Kučera
na setkáních u vás v kanceláři.

Životní standard
Kalkulačka jednoduše ukazuje, jaký bude mít klient propad
příjmu v důchodu a kolik by si měl v průběhu života odkládat.
Pokračovat můžete proklikem do kalkulačky Budoucnost,
kam se vyplněná data přenesou, a můžete tak vysvětlit
rozložení měsíční investice do jednotlivých produktů.
Součástí kalkulačky je také tisk do PDF. Soubor tak můžete
klientovi vytisknout nebo zaslat na e-mail.

Realitní fond
Přidání slidů a pravidelná měsíční aktualizace hodnot
prezentace Realitní fond.

ZFP Makléř
Nová prezentace na podnikatelské pojištění ZFP Makléř.

ZFP Energy
V sekci ZFP Energy proběhlo několik změn, od úprav
kalkulaček vyčíslení úspor po nové ceníky, prezentaci
a semafor dodavatelů.

36

Buďme spolu

UP

Rodinné finance
Do prezentace Rodinné finance jsme pro připomenutí přidali
položky energie a reality

Zajištění
Aktualizace prezentace Zajištění do vizuálu UPky

Expert radí
Aktualizovali jsme kalkulačku Expert radí. Nyní můžeme
u klienta udělat srovnání s tím, jak má pojistku nastavenou
aktuálně a jak by ji měl mít podle experta – dle čistého
příjmu, výše závazků a počtu dětí. Srovnání můžete ihned
vytisknout do PDF.

Nové slidy a kalkulačka DPS
V DPS jsou nové slidy a jednoduchá kalkulačka, která
vysvětluje, proč je DPS výhodnější než staré smlouvy
penzijního připojištění.

Neživotní pojištění
Na začátek prezentace Neživotní pojištění jsme přidali
slidy o podpojištěnosti majetku související s vývojem jeho
hodnoty v čase.
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ZFP makléř se představuje
Pojištění je nejlepší prevence

Vážení kolegovia,
je tomu už pár mesiacov, čo som
prevzal spoločnosť ZFP Makléř,
aby som dal tejto významnej
spoločnosti v skupine ZFP GROUP
nový smer, nový impulz. Obchodne
aj ludsky. Bolo potrebné urobiť
veľa mravenčej práce k tomu,
aby ciele ktoré sme si dali
s vedením spoločnosti, sa postupne naplńali. Spoločnosť
sme zastabilizovali a s novým, kvalitným týmom našich
ludí postupne rastieme po obchodnej aj profesionalnej
stranke.
Dovolte mi zdôrazniť vám všetkým dôležitosť našej
práce v rámci celej spoločnosti ZFP GROUP, hlavne čo sa
týka korporatneho obchodu. Mám na mysli dlhodobosť
segmentu neživotného poistenia a pre vás dlhodobé
provízie. Sme profesionáli a preto je aj našim cielom
profesionalizáci a obchodnej siete. K tomu robíme
potrebné kroky, ktoré budete cítiť v krátkej dobe aj vo
vašich štruktúrach a u vašich majetkových špecialistoch
s ktorími začíname intezivne pracovať.
Chcem vás ubespečiť, že vaše požadavky, ktoré budete
na nás klasť ako TIPY na podnikatelov, servisnú činnosť,
likvidáciu poistných udalostí, preškolenia majetkárov,
preškolenia majetkárov, budeme plniť tak, aby sme boli
všetci spokojný, keď budeme bilancovať budúci rok.
Dovolte vážení kolegovia predstaviť vám môj tým, ktorý je
pripravený tieto ciele naplniť.
Juraj Koreň
ředitel pro divizi neživotního pojištění

Příležitost budování pasivního
příjmu v oblasti podnikatelského
pojištění je to, co nám spolupráce
s vlastní dceřinou společností
ZFP Makléř nabízí. Někteří z vás
si již ve spolupráci tzv. poskytováním
tipů
společnosti
ZFP Makléř která následně
dotahuje spolupráci s potencionálním klientem, zajistili
stabilní pasivní příjem a někteří teprve tuto cestu
hledají. Vždy, když budeme mluvit s klientem o jeho
konkrétních produktech v rámci retailu, vnímejme
i jeho profesní zaměření, kdy je kolikrát sám podnikatelem
nebo se v této oblasti pohybuje. Ta se též bez kvalitního
pojištění neobejde a je na místě klientovi nabídnout
řešit tuto oblast právě přes profesionály ve svém oboru,
a to odborníky ze ZFP Makléře. Jak klientovi představit
spolupráci se ZFP Makléřem nabízí opět přes náš oblíbený
prezentační nástroj UPka, kde představení podnikatelského
pojištění najdete v oblasti majetek.
A kdo je nejčastěji naším zákazníkem v oblasti podnikatelského pojištění? Autodopravci, strojírenské firmy,
stavební firmy, autoservisy, pneuservisy, zemědělci, lékaři
a zubaři, zdravotnická zařízení, účetní, daňoví poradci,
právníci, kadeřnice, maséři, pokrývači, zedníci, bytové
domy, bytová družstva, společenství vlastníků atd.
Budu se těšit na naše další společné setkávání v rámci
kanceláří, kde vás budu informovat o možnosti získání
bodů za zprostředkování těchto smluv, o tom, jak tuto
oblast nepodceňovat, i když zrovna nejde o mainstreamový
produkt vašeho běžného business dne, tak z něj můžete
získat daleko větší provize, než by kdokoliv z vás čekal.
Radek Kučera
senior manager pro dceřiné společnosti
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Náš tým

Juraj Koreň

Radek Kučera

ředitel pro divizi neživotního pojištění

senior manažer pro dceřiné společnosti

+421 915 818 092
j.koren@zfpakademia.sk

+420 605 212 153
r.kucera@zfpakademie.cz

„Klient je to nejcennější, co můžeme získat
nebo ztratit.“

„Karma je zdarma.“

Tomáš Krejčí

Josef Welszar

obchodní zástupce, specialista na neživotní
pojištění

obchodní zástupce, specialista na neživotní
pojištění

+420 776 647 224
tomas.krejci@zfpmakler.cz
kancelář Brno, Cejl 62

+420 604 220 976
josef.welszar@zfpmakler.cz
kancelář Ostrava, Hrušovská 16

„Život není o tom, kolikrát padneš, ale
o tom, kolikrát se dokážeš zvednout a jít
dál.“

„Nebojte se velkých firem, i tohle
zvládneme.“

Hedvika Machovská

Petr Dostál

podpora prodeje produktů majetkového
pojištění

obchodní zástupce, specialista na neživotní
pojištění

+420 607 036 935
h.machovska@zfpakademie.cz

+420 608 076 543
petr.dostal@zfpmakler.cz
kancelář Brno, Cejl 62

„Smích a pláč jsou nejcennější majetek
živého člověka.“

„Pokud jdeme s davem, dojdeme maximálně
tam, kam šel ten dav. Pokud ale umíme dav
opustit, dostaneme se na místa, kde nikdy
nikdo nebyl.“

Izabela Malušková
obchodní zástupce

+420 608 261 380
ZFPA@Malusek.cz
kancelář Uherské Hradiště
„Nebojte se postavit se za to, čemu věříte,
i kdybyste za tím měli stát sami.“

back office

Jitka Vachová

Dana Milada Sadovská

Ivana Kochová

+420 606 645 245
dana.sadovska@zfpmakler.cz
kancelář Brno, Cejl 62

+420 773 445 733
ivana.kochova@zfpmakler.cz
kancelář Brno, Cejl 62

„Za člověka mluví činy, nikoliv slova.“

„To, co máte v hlavě, rozhodne, co bude ve
vašich rukou.“

„Nelituji ničeho, co jsem udělala. Lituji
pouze toho, co jsem neudělala, když jsem
měla šanci.“

Má na starosti chod kanceláře ZFPM
v Ostravě, zpracovává jako upisovatelka poptávky pro naše obchodníky a komunikuje s pojistiteli.

Je novým pracovníkem, postupně
se zaučuje, zavádí pojistné smlouvy
do informačního systému makléře,
má na starosti evidenci pošty.

Má na starosti zpracování provizí pro
ZFP Makléře a zajišťuje chod kanceláře
v Brně, zpracovává za makléře podklady na porady vedení ZFP GROUP.

Petra Kšonžková

specialistka pro likvidaci pojistných
událostí

specialistka pro řízení makléřských obchodů a servisní činnost, upisovatel

+420 737 278 802
jitka.vachova@zfpmakler.cz
kancelář Brno, Cejl 62

+420 776 870 604
petra.ksonzkova@zfpmakler.cz
kancelář Ostrava, Hrušovská 16

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité,
je očím neviditelné.“

Hlásí a řeší škody v zastoupení klientů
ZFPM, komunikuje s pojišťovnami, klienty a tipaři ohledně řešení pojistných
událostí. V případě komplikovaných
škod tyto konzultuje s právní kanceláří.

specialistka ZFPM

vedoucí back office
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Popis práce obchodníků:
Jedná se o vysoce odbornou činnost, kde musí člověk vstřebávat velké množství
informací. Jelikož spolupracujeme se všemi pojistiteli a sjednáváme všechny pojistné
produkty, může to být často velmi náročný úkol.
A jak taková práce vypadá v praxi?
Práce obchodníka je hlavně o budování pojistného kmene. Ze začátku je největší množství práce spojeno
s poptávkami a výběrovými řízeními. Jakmile se ale podaří vybudovat dostatečný a stabilní kmen, přichází daleko
větší množství práce právě se správou tohoto kmene. Připojišťování a odpojišťování vozidel, hlídání termínů
končících pojistných smluv, každoroční obnovy stávajících pojistných smluv, výběrová řízení pro stávající klienty,
sjednávání nových produktů u stávajících klientů, hlídání plateb, upomínek, výpovědí, termínů... Čím větší je kmen
obchodníka, tím více času zákonitě tráví těmito činnostmi.
Od tipu k uzavření obchodu
Jako makléři úzce spolupracujeme se sítí ZFPA. Obrací se tak na nás jednotliví obchodníci s poptávkami svých klientů.
Základním předpokladem pro úspěch obchodu je vazba tipaře na samotného klienta. Pouhé předání telefonního
čísla makléři na někoho, koho sami ani pořádně neznáte, NENÍ TIP, ale ztráta času. Je tak důležitá osobní vazba
tipaře na klienta.
Jak tedy probíhá samotný proces od tipu po uzavření obchodu?
Obchodník ZFPM, který obdrží tip ze sítě, dohodne s tipařem vždy individuální postup pro daného klienta. Tedy
předání potřebných podkladů, podpis plné moci atd. Na základě získaných podkladů oslovujeme pojišťovny s žádostí
o předložení nabídek. Výsledkem výběrového řízení je několik nabídek, které jsou předloženy klientovi k posouzení.
Makléř případně doporučí další možná připojištění a rozšíření pojistného krytí. V optimálním případě je výsledkem
uzavření nové pojistné smlouvy a s tím spojená každoroční výplata provizí tipaři.
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Vzdělávání

Garanti přednášek na Hrubé Vodě
Tradiční setkání Garantů přednášek se konalo letos netradičně v hotelu Akademie
na Hrubé Vodě u Olomouce. Ve dnech 15. až 16. 10. 2019 se zde uskutečnila společná
československá akce na téma lektorských dovedností v praxi.
První den se Garanti přednášek zúčastnili celodenního školení s lektorkou Mgr. Ivanou Hartmanovou, prostřednictvím
které si zkušení lektoři oživili zásady a metody, jak smysluplně tvořit přednášku, aby oslovila co největší počet
posluchačů. Zrekapitulovali si poslání každé jednotlivé přednášky a společně řešili, jaké uplatňovat metody
a zásady, jak zvládat obtížné situace při přednášení a jak
komunikovat se svým lektorským týmem.
Při praktickém cvičení dostal každý Garant přednášky
za úkol vytvořit plakát své přednášky tak, aby svojí
kreativitou zaujal co největší počet posluchačů.
Svoji práci pak následně odprezentoval svým kolegům.
Následující den byl kombinací relaxace v okolí hotelu.
Garanti přednášek se zúčastnili teambuildingu,
zahrnujícího spoustu outdoorových i indoorových
aktivit, které byly zaměřený především na důkladnou
přípravu před daným úkolem, týmovou spolupráci,
efektivní řešení úkolů a umění naslouchat.
Nikol Nováková
vedoucí manažer vzdělávání
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CZ Vzdělávání
Lektorské komise
Dne 23. 10. a 24. 10. 2019 se na úseku Vzdělávání v Břeclavi uskutečnily Lektorské komise, kterých se zúčastnili Mgr.
Helena Výletová, Ing. Tomáš Jílek a Michal Černý. Všichni tři úspěšně obstáli před komisí, a stali se tak lektory
přednášky ŽP Allianz.

Sjednocení přednášek
V období od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 bylo sjednoceno celkem 12 přednášek. Zde jsou jejich názvy: Budoucnost,
ZFP Byznys I, Pravidelné investice, Komunikační dovednosti, Postoje a hodnoty, Budování a vedení týmu,
Jak na prodej zlata, ManGoUp I, II, Cíl a plánování času a Prvních 100 dnů mého seminaristy. U zkoušek uspělo
celkem 63 lektorů.
Od 1. 10. 2019 se Aegon stal součástí NN, proto byla přednáška přejmenována a úspěšně sjednocena jako ŽP NN
Blue pod vedením garanta Kamila Němečka.
Pod vedením garantky Kamily Šulové se zrodila zbrusu nová přednáška ŽP Allianz, které předcházelo mimo jiné
pracovní setkání ŽP Allianz, které se uskutečnilo 20. 8. 2019 za účasti nových lektorů této přednášky.
Dne 7. 6. 2019 proběhl také Workshop k manažerským přednáškám z MA I.
RS I + II
Dvoudenní RS I se konal 17. – 18. 9. 2019 v HA ve Velkých Bílovicích pod vedením zkušené lektorky paní
Mgr. Ivany Hartmanové. Účastnili se ho MUDr. Jan Hýsek, Petra Chalupová, Lucie Koplíková, Petr Maleňák,
Katarína Stráňavová. Na tento úspěšný RS I navázal dvoudenní RS II, který se uskutečnil ve dnech 24. a 25. 10. 2019,
opět pod vedením paní Mgr. Ivany Hartmanové se stejnými lektory jako v RS I.
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MA II
V termínu od 22. do 23. 10. 2019 se uskutečnila v HA Hrubá Voda Manažerská akademie II pod vedením
zkušených lektorů MUDr. Radka Němečka a Ing. Romana Slavíka. Účastnili se jí Ing. Vladimír
Gašpierik, Jakub Honzák, Mgr. Michal Hrouzek, Ing. Josef Jankůj, Vladimír Kratěna, Mária Magušinová,
David Ročňák a Jan Vítámvás.
Kristýna Bachoríková
asistentka vzdělávání
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SK Vzdělávání
Zjednotenia SR

Prednáška

17. 9. 2019

Marketing ZFP

17. 9. 2019

Prečo podnikať so ZFP

18. 9. 2019

Dosahovanie cieľov

18. 9. 2019

Postoje a hodnoty

Slávnostné odovzdanie slovenských Certifikátov a Osvedčení
Na konci októbra, dňa 18. 10. 2019 sa na HA Hrubá Voda konala ďalšia tohtoročná Certifikácia, štruktúrnej
regionálnej kancelárie Miroslava Lysíka Odovzdalo sa 11 osvedčení a 2 Certifikáty. Certifikáty Vedúci obchodnej
siete si prevzali Mária Magušinová a Ing. Vladimír Gašpierik. Po príjemnom kultúrnom programe - speve, violončele
a gitare - sa hostia zabávali do skorých ranných hodín a do rytmu hral DJ Miroslav Blažek.
Dňa 8. 11. 2019 sa konalo československé odovzdávanie Osvedčení a Certifikátov v HA Hrubá Voda. Zúčastnili
sa ho štruktúrne regionálne kancelárie Michala Očenáška a Jaroslava Palenčára. Slávnosťou sprevádzali riaditeľ
obchodnej siete Jaroslav Palenčár a garantka prednášky Mgr. Jana Palenčárová. Odovzdali sa 4 osvedčenia
za ukončenie Základnej akadémie, 4 osvedčenia za ukončenie I. stupňa Vzdelávacej akadémie, 2 Certifikáty
za ukončenie II. stupňa Vzdelávacej akadémie. Titul Manažéra obchodnej siete si prevzala Beáta Humeníková.
Hostí pozdravil a motivačnými slovami spríjemnil večer riaditeľ obchodnej siete Michal Očenášek. Do slávnostnej
nálady zahral flautový orchester Black Ladies a do rána sa účastníci zabávali a tancovali pod taktovkou DJ.

Ing. Lucia Gogolová
špecialistka vzdelávania SR
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Správný dress code podtrhne
vaši profesionalitu
Black suit
Lektor a garant
▸ Lektorský večírek

Black suit – MUŽ

Black suit – ŽENA

Tmavý oblek – černý, tmavě
šedý nebo temně modrý.
Obléci si můžeme také
smoking.

Dámské šaty mohou být
dlouhé i krátké. Záleží
na příležitosti a prostředí.
Neurazíte ani v oblíbených
koktejlkách, pozor jen
na to, aby nebyly příliš krátké,
měly by sahat minimálně
kousek nad kolena. Vyhýbejte
se také lesklým silonkám
a nezapomeňte na stylové
psaníčko.

Košile by měla být světlá,
přednostně jednobarevná
v bílé či světlé barvě.
V případě obleku volíme
jednobarevnou kravatu.
Motýlek pouze v případě,
že obléknete smoking.

Lodičky s uzavřenou špičkou
nebo sandály.

Boty černé, společenské,
nejlépe typu Oxford.
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Všichni
▸ Ples
▸ Galavečer
▸ Firemní konference

Buďme spolu

POVINNÉ

DOPORUČENÉ

ZAKÁZANÉ

Oblek nebo smoking

Ozdobný kapesníček

Džíny

Bílá košile

Oxford boty

Sportovní sako

Kravata nebo motýlek

Košile na manžetové knoﬂíčky

Svetr nebo pletená vesta

Černé společenské boty

Manžetové knoﬂíčky

Kostkované sako či oblek

Decentní kravata

Světlý oblek

POVINNÉ

DOPORUČENÉ

ZAKÁZANÉ

Dlouhé nebo krátké šaty

Delší večerní šaty tmavé barvy

Džíny

Decentní kabelka nebo psaníčko

Lodičky na podpatku

Minisukně

Lodičky na podpatku

Psaníčko

Příliš krátké šaty

UP

kb-pojistovna.cz 800 106 610
Klientsky nejpřívětivější
životní pojišťovna
2019

2. MÍSTO

Nejlepší
životní pojišťovna
2019

DĚKUJEME
ZA OCENĚNÍ
V soutěži Pojišťovna roku 2019 jsme získali první místo v kategorii
Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna a druhá místa
v kategoriích Nejlepší životní pojišťovna a Pojišťovací inovátor.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ
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Střípky z centrály

Aktuální personalistika

Vážení a milí čtenáři,
konec roku se nezadržitelně blíží a s tím přichází i čas bilancování. Rok 2019 přinesl v rámci našeho holdingu
několik poměrně významných personálních změn, o kterých jsme v průběhu celého roku informovali. Společně si
nyní pojďme představit pár podzimních personálních změn, které letošní rok uzavřou.
Čerstvou posilou kolegů na Slovensku je paní Lucia Sabayová, referentka skenování.
Dovolte mi touto cestou připomenout, že rámci projektu ZFP Energy je osobou zodpovědnou za procesy a osobou
kompetentní ke stanovování obchodní strategie pan Michal Duda, manažer ZFP Energy. Zajímavosti o panu
Dudovi si můžete přečíst ve speciálním sloupku. Vítáme tu také dvě nové posily, specialistky ZFP Energy: paní
Janu Kyselovou, která se připojila do projektu dne 7. 11. 2019, a paní Petru Talábovou, která tým doplnila dne
11. 11. 2019. S oběma čerstvými posilami se můžete setkávat v rámci back office.
Úsek vzdělávání v podzimním období dostál největších změn. Rozloučili jsme se s paní Ing. Dagmarou Zugarovou
(Reichmannovou), BA., specialistkou vzdělávání. K ukončení pracovního poměru došlo po vzájemné dohodě,
ke dni 13. 9. 2019, kdy nedošlo k naplnění očekávání ani jedné ze stran.
Paní Zdeňka Tkadlecová, referentka recepce a e-shopu, se po mnohaletém působení v rámci společnosti
rozhodla, že nastal čas pro změnu, a na vlastní žádost ukončila svůj pracovní poměr ke dni 6. 9. 2019.
Naopak novou tváří, se kterou se můžete na úseku vzdělávání potkávat, je Kristýna Bachoríková, asistentka
vzdělávání, která se do naší společnosti připojila 20. 9. 2019.
K drobné změně došlo také v rámci oddělení marketingu, kdy od 7. 11. 2019 můžeme na marketingovém oddělení
vídat grafického designera Radka Horčičku, který v této roli vystřídal Davida Juráčka.
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Ke dni 1. 10. 2019 byla upravena pozice pana Tomáše Kubánka. Aktuálně je provozním ředitelem HA Velké
Bílovice.
Konec se roku se již nesl ve znamení drobnějších změn. Jako tradičně bychom rádi touto cestou popřáli všem
novým kolegům, aby byla naše vzájemná spolupráce úspěšná. Kolegům, kteří se rozhodli jít svou vlastní cestou,
přejeme, aby tato volba byla správná.
Na závěr personální oddělení také přeje všem našim čtenářům, aby si vánoční svátky užili v kruhu své rodiny
a nejbližších a aby si odpočinuli a načerpali energii do nadcházejícího roku 2020.

						

Bc. Lucie Černá
personální manažerka

Nové tváře naší společnosti
Tomáš Kubánek

ředitel Hotelu Akademie Velké Bílovice
Do Velkých Bílovic jsem přišel z Prahy, jelikož jsem se přestěhoval a vrátil
se tak po dlouhé době z rodinných důvodů na Moravu. Na okraji Prahy
jsem měl 10 let restauraci. Předtím jsem byl nějaký čas v Irsku, Skotsku,
Německu a na zaoceánské lodi. Ve volném čase rád sportuji. V létě hraji
tenis a jezdím na kole, v zimě zase chodím plavat a lyžuji. Rád cestuji
a trávím čas s rodinou. Nejsem člověk, který by rád doma seděl na gauči
a koukal na televizi. Co na sebe musím přiznat je to, že strašně rád doma
vařím.
Vize do budoucna? Rád bych v rámci své funkce stabilizoval tým a zlepšil
chod hotelu. Chtěl bych zde vytvořit přátelskou až domácí atmosféru,
ale na druhou stranu i profesionální přístup zaměstnanců ke klientům.

Michal Duda
manažer ZFP Energy

V předchozí práci jsem pracoval jako regionální ředitel a mojí náplní bylo
řízení a tvorba manažerského a obchodního týmu pro pobočky v Česku,
hledání strategií obchodu a oslovování zákazníků. Od roku 2017 začala
moje spolupráce se sítí ZFP ve Znojmě. Pokud mám volný čas, využívám
ho na sport, hudbu nebo divadlo. Samozřejmě také na příjemná setkání
s lidmi s dobrou náladou k hudbě a vínu, kterých je ve společnosti spousta.
Můj cíl? Dostat Energy do podvědomí obchodníků v takové míře, aby
se stal opravdu MLM produktem a v konečném důsledku by se energie
obchodovaly samospotřebitelsky.
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Nové sídlo ZFP GROUP
oživí centrum Břeclavi
Budova ZFP akademie, a.s., uprostřed centra Břeclavi od září zeje prázdnotou. Mohlo
by se tak zdát, že zdejší společnost s téměř pětadvacetiletou tradicí zkrachovala,
ovšem opak je pravdou. Pouze se přestěhovala do provizorních prostor a v příštím
roce začnou v Břeclavi práce na luxusním sídle celé skupiny ZFP GROUP.
„Nová centrála vznikne v již postavené budově na náměstí T. G. Masaryka, kterou dosud využívala Česká pojišťovna.
Od ledna příštího roku tam zahájíme rekonstrukci všech prostor a dostavíme zadní trakt včetně parkovacích stání.
Stavbu provedeme s ohledem na ochranu životního prostředí. Využijeme tak technologií pro energetickou úspornost
budovy, fotovoltaiku, nabíjecí stanice pro elektrovozidla, nádrž na srážkovou vodu a podobně,“ představila projekt
provozní manažerka Lucie Pavlicová.
Moderní centrála bude vybavena nejnovějšími technologiemi a zaměstnancům i návštěvníkům společnosti nabídne
komfortní prostředí k práci i odpočinku. Právě k odpočívání a nabírání sil poslouží relaxační místnost společně
se dvěma terasami se zelení a krásným výhledem na přilehlou přírodu i centrum města. Dokončení projektu je plánováno
na konec roku 2020.
Tomáš Kucej
referent marketingu
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Nové kanceláře
Nová kancelář RK 179 v Olomouci
Lucie Padalíková otevřela svou novou kancelář RK 179 v Olomouci. Za přítomnosti předsedkyně představenstva
ZFP GROUP paní Jarmily Poliakové a ředitele obchodní sítě Radka Němečka společně slavnostně přestřihli pásku a připili
na zdraví a úspěch týmu Lucie Padalíkové. Společně jsme také pogratulovali naší slovenské kolegyni Tatianě Pavlíkové
k postupu do P6. Krásný večer doprovázela skvělá nálada pozitivně naladěného týmu. Tak ať se hodně daří!
Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva

Nová kancelář SRK 139 na Zbraslavi
Novou kancelář SRK 139 v Praze na Zbraslavi otevřel ředitel obchodní sítě Filip Vopravil spolu s Janem Čermákem
(RK 173). Po slavnostním přípitku a přestřižení pásky pokračovala velká strukturní porada. Té se zúčastnili ředitel HRK 90
Michal Očenášek a ředitel obchodní sítě Zdeněk Mládek. Společně s Filipem Vopravilem a Janem Čermákem nastartovali
po prázdninách své týmy. Přejeme hodně úspěchů v nových prostorách.
Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva
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Podporujeme
Městský sportovní klub Břeclav stále boduje
Družstvo stolních tenistek MSK Břeclav ZFP GROUP
v letošním roce usiluje o znovuzískání mistrovského
titulu a po první polovině soutěže je i přes nepříznivé
vylosování na prvních příčkách.
Reprezentantky zvítězily také na stolech největšího
soupeře z Hodonína 6:3. V minulé sezoně MSK Břeclav
získal 10 vítězství v Českém poháru, a skončil tak
na 3. místě v mezinárodní Superlize. V letošním roce
bude klub bojovat o účast v Champions League a hlavní
dvě opory Karin Adámková a Dana Čechová bojují
o účast na olympiádě 2020 v Tokiu.
Hráčky se také zúčastňují akcí prezentujících ZFP
GROUP a v rámci vlastního vzdělávání absolvovaly také
Základní seminář. Bez podpory ZFP GROUP by družstvo
stolních tenistek MSK Břeclav nemohlo rozvíjet svoji
činnost na takto vysoké mezinárodní sportovně
společenské úrovni.
Mgr. Martin Valihrach
obchodní úsek

Softbalový tým s podporou ZFP je v extralize
Společnost ZFP GROUP je hrdým partnerem
softbalového týmu Locos, který pravidelně podporuje.
Díky sponzorskému daru pana Poliaka, manželů
Opluštilových a ZFP se podařilo již dříve vybudovat
softbalové hřiště v Břeclavi.
Softbalový kroužek na ZŠ Slovácká v Břeclavi byl založen
již před deseti lety. Za tu dobu tým prošel mládežnickými
kategoriemi až do 3. ligy mužů, kterou v roce 2017 vyhrál,
a postoupil tak do 2. ligy. Následující rok zvítězil i v této
lize. V letošním roce, poprvé v extralize, se tým Locos
probojoval až do finále, čímž se stal prvním týmem
v historii, kterému se to podařilo.
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Magdalena Opluštilová
ředitelka obchodní sítě

Podpořili jsme léčbu malého Patrika
Jak už jsme v minulém čísle informovali, ve spolupráci
s naším kolegou Lukášem Dítětem jsme se stali
partnery charitativní talk show Zbigniewa Czendlika
Postel hospoda kostel, která se konala 30. září
v Městském divadle Znojmo. Její výtěžek poputoval
na léčbu nemocného Patrika.
Patrikovi byla v 15 měsících diagnostikována spinální svalová atrofie typu
1 (SMA), tedy vzácné genetické onemocnění, které bere sílu postupně
všem jeho svalům. Jeho stav se však díky nákladné léčbě neustále zlepšuje,
a proto jsme se mu rozhodli v rámci talk show předat poukaz na 14 tisíc
korun,které poputují právě na úhradu rehabilitací a kompenzačních
pomůcek. Kolega Lukáš Dítě navíc předal šek s výtěžkem ze vstupného ve
výši 65 575 korun.
Věříme, že se Patrikův stav bude jenom zlepšovat, a přejeme mnoho síly
nejen Patrikovi, ale i jeho rodičům.
Tomáš Kucej
referent marketingu
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Novinky ze Šlechtitelky

Otevřené sklepy na Šlechtitelce
Tradiční podzimní akce Otevřené sklepy na Šlechtitelce se letos 25. září konala
ve znamení 10. výročí nové éry Šlechtitelky. Uplynulo právě 10 let od okamžiku, kdy
se novými majiteli Šlechtitelské stanice vinařské Velké Pavlovice, a.s., stali manželé
Poliakovi. Tehdy vstoupili na půdu Šlechtitelky s novou vizí, vytvořit ze zanedbaného
vinařského závodu špičkové rodinné vinařství, které bude pokračovat v dávné tradici
tohoto vinařství sahající až do roku 1901.
Při slavnostním odhalení pamětní tabule znázorňující
historii Šlechtitelky, řekl pan Vladimír Poliak v krátkém
proslovu: „Je to totiž 10 let, co jsme s manželkou
učinili životní rozhodnutí a využili příležitosti koupit
Šlechtitelskou stanici vinařskou. Na podzim roku
2009 jsme učinili krok, který zcela změnil náš život.
Měli jsme sice již něco za sebou, vybudovali jsme
velkou společnost, postavili několik hotelů a dalších
staveb, ale koupit vinařství je trochu jiná záležitost.
Koupit vinařství, tím vám vzniká závazek na celý život.
Investovali jsme nejenom dost peněz, ale především celá
naše srdce. Nekoupili jsme totiž jen vinice a zařízení,
ale spolu s tím jsme získali novou rodinu zaměstnanců
a také tradici. V případě Šlechtitelky vlastně sto let
práce a úsilí generací lidí, kteří kultivovali vinařství
na jižní Moravě a předali ji dále svým pokračovatelům.
Myslím, že za těch deset let budování nové éry
Šlechtitelky se podařil velký kus práce. Komplexně jsme
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vinařství revitalizovali, vybavili novými technologiemi
a vytvořili skvělý tým spolupracovníků, abychom mohli
se ctí pokračovat v jeho stoleté tradici. Důkazem toho
je řada ocenění našich vín a titul Vinařství roku, který
jsme získali v letošním roce, a tak si ho vlastně dali
i k letošnímu desetiletému výročí.
Naše vize vytvořit rodinné vinařství Poliak započala
před deseti lety. Stojíme na začátku, protože generace
pokračovatelů teprve dorůstá. I proto jsme se rozhodli
vybudovat v tomto areálu rodinné sídlo, protože kdo
chce víno milovat a ctít, musí se s ním sžít.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat své manželce Jarmile, ve které dozrálo finální rozhodnutí koupit Šlechtitelku,
a všem, kteří se s námi spolupodíleli na budování nové Šlechtitelky. Těm, kteří svou každodenní prací budují její
prestiž a zvedají laťku stále výš. A samozřejmě děkuji i vám, milovníkům našich vín, za přízeň, kterou projevujete
tím, že vám naše vína chutnají, že je pijete, že je propagujete, a dál tak šíříte dobré jméno Šlechtitelky. Připíjím
na další dobré roky našeho vinařství a dobré ročníky našich vín!"
V duchu 10. výročí nové éry Šlechtitelky pak proběhlo celé odpoledne a večer. Odpovídal tomu i letošní výběr
hostů. Oceněni byli největší odběratelé vín z řad spolupracovníků ZFP. A vzhledem k tomu, že letos byl založen
výběrový klub milovníků unikátního vína „Klub Lady AGNI“, byla část večera věnována i slavnostnímu pasování
nových členek klubu. Krásný večer stylově doplnila cimbálová muzika Františka Macinky.
Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva
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vína pro
Připravili jsme pro Vás výběr pěti nejúspěšnějších vín s prestižní etiketou ZFP GROUP.
Vína, která získávají ocenění nejen na tuzemských,
ale i zahraničních výstavách, jsou pro Vás připravena ihned k odběru.
Při odběru nejste limitování množstvím a máte tedy možnost získat slevu až 30 %.

Sauvignon I 2018

Sauvignon
pozdní sběr
2018 suché
199 Kč s DPH

Neuburské I 2018

Neuburské
pozdní sběr
2018 polosuché
139 Kč s DPH

Rulandské šedé I 2018

André rosé I 2018

Rulandské šedé
pozdní sběr
2018 polosladké
199 Kč s DPH

André rosé
pozdní sběr
2018 polosladké
139 Kč s DPH

Frankovka I 2015

Frankovka
pozdní sběr
2015 suché
199 Kč s DPH

Na přední části etikety
pod logem ZFP GROUP
je dostatek místa pro vlastní dotisk.
Dotisk je možný pouze v černé barvě.

Sauvignon I 2 0 18

Vlastní dotisk je možný pouze
od 36 kusů lahví od odrůdy.
Dodání je 14 dní
od odsouhlasení grafiky.
Díky uvedení loga Vaší společnosti
na etiketě, je možné získat 21%
z ceny ve formě vrácení DPH.

56

Buďme spolu

UP

Objednávejte na:
expedice@slechtitelka.cz
mob.: +420 733 677 233
www.slechtitelka.cz
člen skupiny ZFP Group

Lunární série III.
Australská mincovna Perth Mint navazuje na své předchozí nesmírně
úspěšné série čínského lunárního kalendáře novou sérií číslo III.
Na přední straně mince jsou každoročně obměňovány motivy zvířat
dle čínského kalendáře a prvním znamením v této sérii pro rok 2020 je krysa.
Líc:
Vyvýšené motivy na minci jsou precizně leštěné a kontrast doplňuje matný
až saténový povrch okolo. Tento efekt lze nejlépe vidět na lícní straně mince,
která vždy zobrazuje portrét královny Elizabeth II.
Rub:
Reverzní strana mince zobrazuje motiv zvířete daného roku čínského
lunárního kalendáře. Motivy zvířat v různých inscenacích jsou vždy trochu odlišné
na zlatých a stříbrných mincích.
Investiční mince Lunární série III. nabízí vysoké zhodnocení v budoucích letech.
Limitované série mincí zlatá 1 oz ve světovém nákladu 30 000 ks
a stříbrná 1 oz ve světovém nákladu 300 000 ks zvyšují cenu,
protože zájem sběratelů a investorů o ně stále roste.
Investiční mince Lunární série III. jsou celosvětově známou a uznávanou investicí
jak z hlediska investorů, tak sběratelů pro svou obrovskou poptávku a likviditu.

V nabídce
zlaté mince 1 oz, 1/4 oz, 1/10 oz
stříbrné mince 1 kg, 5 oz, 1 oz

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS KONTAKTUJTE:
+420 530 332 608, info@zfp-gold.cz
Buďme spolu

UP
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Máte námět či
zajímavý článek,
který byste rádi publikovali
v našem časopisu?
Napište nám na emailovou adresu marketing@zfpakademie.cz
nebo nás kontaktujte přímo přes sociální sítě.

ZFP GROUP, a.s.

ZFP akademie, a.s.

@zfpakademiecz

Nezapoměňte nám napsat stručný text, detaily o tom, co byste
chtěli uveřejnit a co nám posíláte v příloze.
Posílat nám můžete cokoliv z vašeho pracovního života, životního stylu, přednášek, seminářů, setkání, konferencí... zkrátka vše,
co souvisí s vámi a se ZFP GROUP.
Děkujeme!

Tvořme společně naše ZFP a buďme UP – Je nás již více než 1500!
Chcete mít informace z první ruky? Nebo se podívat na fotografie a videa ze seminářů
a akcí ZFP, kterých jste se nemohli zúčastnit?
Zveme vás na Facebook, kde společně tvoříme skupinu NAŠE ZFP.
Přihlaste se do skupiny a do komentáře napište své osobní číslo ZFP.
Členství vám obratem potvrdíme.
Děkujeme vám za vaše lajky a příspěvky, které zpestřují obsah a dokreslují,
co se děje v ZFP napříč celou Českou republikou.
www.facebook.com/groups/nasezfp/

Tvořme společně Naše ZFP a buďme UP!

