
Tisková zpráva

„Největší internetová parfumerie www.parfemy.cz s novou tváří“

Přední internetový prodejce, společnost NATURAL MEDICAMENTS s. r. o., provozující několik 
úspěšných  specializovaných  obchodů  jako  například  www.parfemy.cz,  www.hodinky.cz, 
www.prozdravi.cz,  www.krasa.cz,  www.nakupnicentrum.cz  atd.,  začal  s  postupným redesignem 
www stránek svých internetových obchodů. Jako první prošel úpravou designu internetový obchod 
www.parfemy.cz.

Všechny  sekce  www.parfemy.cz prošly  kompletní  změnou.  Hlavním  účelem  redesignu  bylo 
zpřehlednění struktury stránek, jasnější rozlišení mezi různými typy obsahu, nové grafické prvky a 
přidání  nových sekcí,  ve kterých se zákazníci  mohou dozvědět  zajímavé informace  například o 
složení  parfémů,  o typech vůní.  Novinkou je také slovníček ingrediencí  vůní.  Původní  barevná 
kombinace v podobě odstínů oranžové byla zachována, nicméně stránky jsou nyní obohaceny o 
novou grafiku  a  atraktivnější  kombinaci  barev.  Upraveno bylo  zejména  rozložení  informací  na 
hlavní straně, s cílem zvýšit uživatelský komfort nejen pravidelných návštěvníků.

www.parfemy.cz aktivně sledují novinky v oblasti parfémů a dbají na bohatou nabídku zboží. V 
současnosti nabízejí více než 4 000 originálních značkových parfémů, přes 200 dárkových sad, od 
150  dodavatelů.  Samozřejmostí  je  garance  nejnižších  cen  zboží  v  ČR,  slevy  40  –  60% oproti 
běžným cenám. Při objednávce nad 1 000,- Kč je poštovné zdarma. Většina parfémů je skladem a 
tedy doručena obvykle do druhého pracovního dne. Ke každé objednávce zákazník obdrží vzorek 
parfému  nebo  kosmetiky,  dárek  a  kupóny  na  slevu  při  dalším  nákupu  v  našich  internetových 
obchodech.

www.parfemy.cz jako jediná internetová parfumerie nabízí k zakoupení vzorky parfémů za skvělé 
ceny. Samozřejmostí je možnost nákupu testerů  za výrazně nižší ceny oproti běžným parfémům. 
Pro  zákazníky,  kteří  váhají  jaký  parfém koupit  například  jako  dárek,  jsou  připraveny  dárkové 
poukazy v hodnotě 500,- Kč a 1 000,- Kč. Novinkou je také komplexní průvodce nákupem, kde 
zákazník  může  vyhledávat  zboží  podle  značky,  ceny,  typu produktu,  typu  vůně v rozdělení  na 
hlavní a vedlejší vůni.

Internetový  obchod  www.parfemy.cz obsloužil  již  více  než  100  000  spokojených  zákazníků, 
navštivte nové www stránky a staňte se jedním z nich!

V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat:

Mgr. Jitka Holčáková
marketing@nakupnicentrum.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. 5000 výrobků, od 40 dodavatelů.
− www.parfemy.cz   -  největší internetový obchod s parfémy. 4000 výrobků, od 150 dodavatelů.
− www.krasa.cz   - největší internetový obchod s kosmetikou. 5000 výrobků, od 60 dodavatelů.
− www.prozdravi.cz   - internetový obchod s produkty pro zdraví. 1000 výrobků, od 60 dodovatelů.

http://www.parfemy.cz/
mailto:marketing@nakupnicentrum.cz
http://www.parfemy.cz/
http://www.parfemy.cz/
http://www.parfemy.cz/
http://www.parfemy.cz/
http://www.parfemy.cz/
http://www.nakupnicentrum.cz/
http://www.krasa.cz/
http://www.prozdravi.cz/
http://www.hodinky.cz/
http://www.parfemy.cz/


− www.nakupnicentrum.cz   - největší internetové nákupní centrum, 30 000 výrobků, od 500 
dodavatelů.

Ve všech těchto internetových obchodech jsou garantovány nejnižší ceny v ČR.

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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