
Tisková zpráva

Získejte část ze zisku předního internetového prodejce!

Přední internetový prodejce,  společnost NATURAL MEDICAMENTS s.  r.  o.,  spustil  nový provizní 
systém www.provizni-system.cz.

Provizní systém umožňuje majitelům webů, kteří na své stránky umístí reklamní prvky internetových 
obchodů, získat provizi až 10% z realizovaných objednávek. Zákazníci nemusí realizovat objednávku 
ihned po prokliku přes reklamní prvek umístěný na webu partnera, stačí, když ji zrealizují do 30 dnů.

Do  provizního  systému  jsou  zapojeny  následující  internetové  obchody:  www.parfemy.cz, 
www.krasa.cz,  www.hodinky.cz,  www.prozdravi.cz,  www.nakupnicentrum.cz a  brzy  přibudou 
www.sperky.cz. Celkový počet nabízených produktů přesahuje 100 000 položek.

Nový provizní systém nabízí velké množství kvalitních reklamních prvků (desítky bannerů, dynamické 
produktové  boxy,  ikonky,  …),  profesionální  uživatelské  rozhraní  společné  pro  všechny internetové 
obchody, transparentní přehled realizovaných objednávek a provizí a mnoho dalšího.

K dispozici Vám je také speciální poradce na infomailu: info@provizni-system.cz 

Za zmínku také stojí, že v původních provizních systémech bylo  na provizích vyplaceno více než 2 
600 000 Kč!

Radek Jüthner
info@provizni-system.cz 

O společnosti NATURAL MEDICAMENTS s. r. o.

Přední internetový prodejce, společnost NATURAL MEDICAMENTS s. r. o., která byla založena v 
roce 2002, provozuje několik úspěšných specializovaných obchodů:
− www.hodinky.cz    - největší internetový obchod s hodinkami. 5 000 výrobků od 40 dodavatelů.
− www.parfemy.cz   -  největší internetový obchod s parfémy. 4 000 výrobků od 150 dodavatelů.
− www.krasa.cz   - největší internetový obchod s kosmetikou. 5 000 výrobků od 60 dodavatelů.
− www.prozdravi.cz   – největší internetový obchod s produkty pro zdraví. 1 000 výrobků od 60 

dodovatelů.
− www.nakupnicentrum.cz   - největší internetové nákupní centrum, 65 000 výrobků od 500 

dodavatelů.

Současně společnost provozuje portály:
− www.prodamy.cz   – portál pro ženy o všem, co je zajímá.
− www.celostnimedicina.cz   – portál o zdraví, z pohledu celostní, přírodní a alternativní medicíny.

Internetové obchody společnosti NATURAL MEDICAMENTS s. r. o. navštíví denně více než 30 000 
návštěvníků.  V roce  2006 společnost  vykázala  obrat  ve  výši  240 mil.  Kč.  Cílem pro  tento  rok  je 
dosažení obratu 400 mil.  Kč. Internetové obchody společnosti NATURAL MEDICAMENTS s. r.  o. 
dosud obsloužily více než 500 000 spokojených zákazníků.
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