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58 kusov vzoriek klasických svadobných obúčok
18 rôznych profilov 
6 špeciálnych povrchových úprav
Možnos gravírovania  
Obrúčky môžu byť upravené na mieru a pogravírované

Číslo produktu: 652268:100:P

PREDAJNÝ SYSTÉM KLASICKÝCH SVADOBNÝCH OBRÚČOK

Zlatnícke Štúdio Vám dáva možnosť predávať 
Platinové Svadobné obrúčky.

ŽENY OBJAVUJÚ KRÁSU PLATINY
Informácie z trhu nám naznačujú, že až 81% spotrebiteľov, ktorí by plánovali kúpu svadobných šperkov, 

by si vybrali planu, ak by im bola ponúknutá. 
Keď sa oboznámia s kvalitou tohto nádherného kovu, vyberú už len planu.

Staňte sa súčasťou narastajúceho trhu planových šperkov. Využite jeho potenciál, rozšírte svoju ponuku a 
dajte tak zelenú svojmu podnikaniu. 

Klasické Platinové a Zlaté Svadobné Obrúčky
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KĽÚČOVÉ ARGUMENTY PRI PREDAJI PLATINY 

Tri najdôležitejšie argumenty, ktoré by ste mali vy a vaši predajcovia použiť pri vyslovení vety "Odporúčame 
planu" vášmu zákazníkovi.

 Plana je 30-krát vzácnejšia než zlato.
 Plana je najrýdzejšia zo všetkých drahých kovov 
 - obsahuje 95% rýdzej plany
 Je analergická.
 Plana drží diamanty pevnejšie než zlato.
 Plana je prirodzene biely kov a nevyžaduje ródiovanie. 
 Plana je o 60% ťažšia než zlato, z toho dôvodu pôsobí 
 honosnejšie a významnejšie.
 Plana sa nosením nestráca a neošúcha.
 V Zlatníckom štúdiu nájdete komplexný planový sorment produktov 
   - pol   - polotovary, poloosadené, osadené a neosadené šperky, svadobné obrúčky a nástroje na prácu s planou.

PLATINOVÝ PREDAJNÝ SYSTÉM - VYSKLADAJTE SI SVOJ VLASTNÝ

Číslo produktu: 650745:6001:P

Toto riešenie na kľúč predstavuje šesť planových bestsellerov 
zásnubných prsteňov a jednu rovnú obrúčku. 
Môžete si zvoliť planové dizajny prsteňov podľa vašich predstáv.
Display je zadarmo. 

Každý predajný systém je podporený Planovou Profit 
Sadou, ktorá obsahuje:
-- Poradenstvo, ako predať planové šperky
- Online školenie
- Vnútorné menovky
- Dodatočné skladové menovky

Platina zarába
V POROVNANÍ S VYSOKÝMI CENAMI ZLATA JE PLATINA CENOVO DOSTUPNEJŠIA. 

TO JE DOBRÁ SPRÁVA PRE VÁS A VÁŠ OBCHOD. 

VŽDY, KEĎ PREDÁTE ŠPERK Z PLATINY, ZAROBÍTE 2.7KRÁT VIAC NEŽ PRI PREDAJI ROVNAKÉHO 
ŠPERKU ZO ZLATA.



OBRÚČKY S KANÁLIKOVÝM OSADENÍM

Začnite predajný pohovor Rýchlym nákupom. Predstavuje širokú škálu možnos na jednom mieste. 
Túto prakckú pomôcku najdete na našej webovej stránke zlatnickestudio.sk/cz v sekcii Rýchly nákup.

Rýchly Nákup Diamantových Oúčok 

zlatnickestudio.sk / zlatnickestudio.cz

Číslo produktu: 652266:6002:P

8 kusov vzoriek svadobných obúčok
Obrúčky sú osadené na krapne a do kanálika 
Obrúčky môžu byť prispôsobené na mieru, sú dos-
tupné v rôznych veľkosach, tvaroch centrálneho 
kameňa a druhoch drahého kovu - Plana, 14Kt a 18Kt
Obsahuje dizajny 122877 a 122981
Využite online funkciu Osadiť kamene

PREDAJNÝ SYSTÉM DIAMANTOVÝCH SVADOBNÝCH OBRÚČOK

OBRÚČKY S KRAPŇOVÝM OSADENÍM

Obrúčky na karátové váhy v rozmedzí od 0.2 ct do 1 ct alebo viac v závislos od počtu kameňov.
Dostupné v plane alebo v 14Kt a 18Kt zlate.
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