
    

 
eSpringTM sărbătorește 
aniversarea de 20 de ani 
 
 
O viziune clară pentru 2020 
 

În 2020, marca eSpringTM împlinește 20 de ani! Este momentul 
perfect să sărbătorim și să împărtășim ce înseamnă această 
marcă: apă de la robinet curată și sigură pentru toată lumea, în 
2020 și mai departe! 

În condițiile actuale în care suntem tot mai conștienți de influențele 

asupra mediului înconjurător și sănătate, suntem cu toții mai 

preocupați de calitatea vieții noastre, inclusiv de calitatea apei pe 

care o bem de la robinet.  

Aceasta este o ocazie excelentă de a genera interes pentru Sistemul 

de tratare a apei eSpringTM, care combină un filtru cu carbon activ și 

lumină ultravioletă (UV) pentru eliminarea agenților contaminanți din 

apă, în același timp păstrând conținutul ei de minerale. Sistemul 

eSpringTM ajută, de asemenea, la minimizarea deșeurilor și la 

reducerea necesității de sticle și alte recipiente din plastic.  

eSpringTM este un mod excelent de a vă bucura de apă curată, 
cu un gust excelent, direct de la robinetul de acasă - fiind în 
același timp ecologic.  

Este o oportunitate deosebită pentru clienții voștri - și este o 

oportunitate extraordinară pentru afacerea voastră!  

 



    

De ce să luați în calcul eSpringTM în 2020?   

eSpringTM este cea mai bine vândută marcă din lume de sisteme 

casnice de tratare a apei. Spre deosebire de alte sisteme, sistemul 

de tratare a apei eSpringTM nu se bazează pe o singură tehnologie, 

ci combină două tehnologii, pentru a oferi un echilibru optim în 

eficiența sistemului și reținerea mineralelor în apă.  

 

 

Care sunt beneficiile Sistemului de tratare a apei eSpringTM? 

 Elimină ceea ce este rău. Filtrează agenți contaminanți (chiar 

și microparticulele de plastic de până la 0,2 microni) și distruge 

eficient (limitează sau previne reproducerea) a peste 99,99% dintre 

bacteriile și virusurile din apa de băut ce pot cauza boli. 

 Păstrează ceea ce este bun. Conținutul natural de minerale și 

nutrienții importanți sunt păstrați în apă.  

 Previne creșterea numărului de sticle de plastic în natură. 
Având apă atât de bună acasă, nu va mai trebui să cumpărați apă 

îmbuteliată.  

 Minimizează pierderile. În procesul de tratare, nu se pierde 

deloc apă, iar volumul deșeurilor de plastic poate fi redus.    
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



    

Pentru a vă ajuta să transmiteți mai departe informațiile despre 
gama de produse eSpring și să sărbătoriți aniversarea de 20 de 
ani alături de noi, vom publica mai multe materiale care vă vor fi utile, 

în decursul acestei campanii care se va derula din aprilie până în 

decembrie 2020:  
 

• O prezentare eSpring nouă în secțiunea „Bibliotecă” 

• Clip video  

• Videoclipuri „Știați că...?” (serie de 4 videoclipuri)  
• Articole Amagram care oferă informații despre calitatea 

apei, reducerea utilizării recipientelor din plastic și 
oportunitatea eSpringTM 2020 

• Aplicația Amway Mobile (calculator de economii)   

• Noi traininguri Amway Academy 
 

 
 
 
 

Desigur, rămân disponibile următoarele materiale pe care le 
cunoașteți deja:  
 

• Lista agenților contaminanți care sunt îndepărtați de 
eSpring 

• Fișa de date referitoare la performanță 

• Întrebări frecvente  

 
Pe timpul derulării campaniei, vă vom oferi materiale suplimentare și 

instrumente care vă vor sprijini eforturile de dezvoltare a afacerii.  
 
Urmăriți-ne pe social media: 
Facebook: https://www.facebook.com/amwayhome.europe/ 

YouTube:  https://www.youtube.com/user/amwayeurope 

 
Această campanie comprehensivă vă va ajuta să vă adresați 

nevoilor clienților cu privire la calitatea apei și să vă atingeți 

obiectivele de dezvoltare a afacerii în 2020.  

 

https://www.facebook.com/amwayhome.europe/
https://www.youtube.com/user/amwayeurope


    

Prețuri  
Vă prezentăm în tabelul de mai jos prețurile produselor principale din gama eSpringTM:

      

Comanda nr. Produs VP VA 
Preț 

Amway 
incl. TVA 

Preț de 
vânzare 

recomandat 

100188 
Sistem de tratare a apei eSpringTM 
cu montare la bateria existentă*  476,25 3376,16 4017,63 5222,92 

100189 
Sistem de tratare a apei eSpring 
cu robinet auxiliar* 476,25 3376,16 4017,63 5222,92 

301904 
Sistem de tratare a apei eSpring 
cu montare la bateria existentă și 
garanție extinsă – 5 ani  

523,88 3713,76 4419,37 5745,18 

301905 
Sistem de tratare a apei eSpring 
cu robinet auxiliar și garanție 
extinsă – 5 ani  

523,88 3713,76 4419,37 5745,18 

100186 Cartuș de rezervă eSpring*  112,63 798,46 950,17 1235,22 
 

* Pentru aceste produse se aplică suplimentar taxa de timbru verde. 


