S Pedigree partner programom
a so značkou Profilum™ na Crufts 2008
 JOZEF ŠUSTER
Všetci zainteresovaní mali neskrývaný úsmev na tvári... Nová
značka Profilum™ bezpochyby ešte zvýšila dôveru v produkty
spoločnosti Mars, ktorá patrí medzí najväčších svetových výrobcov krmív pre malé zvieratá.

K

oncom minulého roka sa začala písať
nová história krmív, zdá sa, nielen koncernu Mars. Na trh sa uviedlo nové
super prémiové krmivo Profilum™, ktoré je
výsledkom mnohoročných bádaní vo výskumnom centre pre výživu a starostlivosť o malé
zvieratá Waltham. Iste všetci členovia Pedigree
partner klubu boli potešení informáciou o
zaradení nového krmiva Profilum™ do
Pedigree partner programu, navyše s dvojnásobným počtom vernostných bodov.
Ako sme sa od Martina Necpála, manažéra
projektu, dozvedeli, cieľom programu je združovať a podporovať chovateľov a odmeňovať
ich za vernosť k značkám Pedigree a
Profilum™. Na to, aby dosiahli spokojnosť
partnerov, je badateľná snaha o zlepšovanie
služieb. Pedigree partner je program, ktorý je
založený na úzkej spolupráci s chovateľmi,
informovaní ich o najnovších trendoch vo
výžive psov a na zbieraní bodov a ich následnej
výmene za darčeky. Body môžu partneri
získavať za odovzdané čiarové kódy krmív
značiek Pedigree a Profilum™.
Začiatkom tohto roka, presnejšie 10. januára, sa uskutočnilo stretnutie Pedigree partnerov v Hoteli Limbach. Tí, ktorí sa zapojili do
súťaže s novou značkou Profilum, s očakávaním sledovali výsledky vylosovania súťaže,

veď prvou cenou je návšteva
najprestížnejšej
výstavy
Crufts 2008 v Birminghame
a návšteva výskumného centra Waltham. Túto cenu
získala zo Slovenska Jana
Juhásová zo Žiliny a z Českej
republiky Dagmar Špátová z
Brna.
Kŕmenie novým krmivom
Profilum pre jedného psa na
celý rok získali Tomaš Glabazňa z Bratislavy a Helena
Lindaurová z Plzne.
Kŕmenie na pol roka
potravou pre psov značkou
Profilum pre jedného psa
majú zabezpečené RNDr.
Pedgree konzultantky Jaroslava Vintrová a Iveta Lukáčová pred losovaním hlavnej ceny...
Ingrid Mikulašová zo SväLusková, Hlubočany * Lenka Filipová, Medlov
tého Jura a Miroslava Vykoukalová z Popůvek.
* Regina Poloniová, Dobromilice * Marta
15 kg krmiva Profilum si odniesli Zuzana
Embertová, Pržno * Ing. Radek Nezdařil,
Mihalová a Zdena Hodžová, obe z Bratislavy,
Bučovice.
ďalej pán František Lang z Holubíc a Jan
Súčasťou stretnutia bola aj návšteva továrne v
Barták z Vítovíc.
rakúskom Brücku, kde sa vyrábajú známe
Ďalšie ceny 3 kg krmiva Profilum získali:
konzervy portfólia koncernu Mars. Najmä pre
Vladimír Jurenka, Bratislava * Vladimír Klačan,
tých, ktorí sa ešte nemali možnosť zoznámiť s
Liptovské Sliače * Renáta Kráľová, Vrakuň *
prevádzkou tejto iste jedinečnej a modernej
Alena Maszárošová, Bratislava * Dagmar
fabriky, to bol iste ďalší nevšedný zážitok.
Velčická, Bratislava * Martina Kristová, BraAj počas roka 2008 sa pokračuje v starotislava * Monika Hasaničová,
stlivosti o Pedigree partnerov. Systém získavaGabčíkovo * Dana Štefannia bodov a reklamných predmetov zostáva
ková, Bratislava * Emília Fazachovaný tak ako v minulom roku, a navyše je
sungová, Bratislava * Veronipre nich pripravený špeciálny bonus, a to
ka Kučerková, Žilina * Jana
súťaž, v ktorej je možnosť získať výherné
Goliašová, Pribilina * Monika
poukážky so zaujímavými cenami. Máte pocit,
Wildová, Bratislava * Soňa
že na vás sa šťastie z hier nemôže usmiať? Aj
Heldová, Vinosady *Iveta
tak nemusíte byť smutní. Môžete sa ako
Gašparovočová, Viničné *
Pedigree partneri zúčastniť odborných predOľga Nováková, Bratislava *
nášok venovaných gynekológii, ortopédii,
Dita Vlastníková, Čižkovice *
genetike, ophtalmológii a dermatológii. Ak zaAnna Pilcová, Mladá Boletiaľ ešte nie ste Pedigree partnermi, tak s
slav * Kateřina Frebortová,
najväčšou pravdepodobnosťou nemáte inforLhota nad Moravou * Eva
mácie, kde a kedy sa tieto uskutočnia. InforKřečková, Praha * Saša Grymácie o nich ako aj o činnosti a ďalších
garová, Senešnice * Alena
výhodách, ktoré pre vás koncern Mars pripraFantová, Žandov * Pavla
vil, môžete získať aj od Pedigree konzultantky
Uzlová, Mirošov * Jitka JuroIvety Lukáčovej, aj na e-mailovej adrese:
vá, Malý Rečkov * Josef
iveta@agility-pedigree.sk
Solař, Holasice * Svatava
Drdácká, Čejč * Michaela
❑

Martin Necpál oboznamuje prítomných s priebehom súťaže, ktorá dala šancu zúčastniť sa
na výstave Crufts 2008
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