
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY INCRP.CZ
V  posledním  kvartálu  loňského  roku  jsme  pro  Vás  připravili  nové  webové
stránky  společnosti  Incore  na  adrese  www.incrp.cz.  Na  těchto  stránkách
nyní naleznete základní informace ke všem našim aktuálním projektům spolu
s novinkami z naší činnosti.

NOVÝ E-SHOP IKIWI
Před Vánocemi jsme rovněž zapracovali na nových stránkách našeho e-shopu
www.ikiwi.cz, kde nyní naleznete aktualizovanou nabídku námi prodávaných
zařízení  za  velice  zajímavé  ceny.  Spolu  s  novými  stránkami  jsme  spustili  i
kampaně na sociálních sítích (Facebook a Instagram), kde naleznete aktuální
informace  o  novinkách  a  akcích.  Zanedlouho  Vás  čekají  i  nové  speciální
kampaně  se  slevami  pro  spolupracovníky  i  naše  klienty.  Bližší  informace
k těmto kampaním najdete přímo na stránkách www.ikiwi.cz.

PRODEJ SANDOW NUTRITION
Před  koncem  loňského  roku  jsme  přistoupili  ke  strategickému  rozhodnutí
o  exitu  našeho  startupu  Sandow  Nutrition,  který  jsme  svěřili  do  rukou
společnosti,  jejíž  hlavní  činností  je  výroba  a  prodej  potravinových  doplňků
a zdravé výživy u nás  i na Slovensku. Proto věříme, že náš projekt Sandow
Nutrition  je  v  nejlepších  rukou  a  bude  pokračovat  v  úspěšné  cestě,  kterou
jsme započali.

DLUHOPISY INCORE
Libí  se  Vám  myšlenka  propojení  Vašeho  kapitálu  s  naším  dlouholetým
knowhow? Hledáte zajímavé zhodnocení vašich peněz? Máme pro vás dobrou
zprávu. Na základě předešlých pozitivních zpětných vazeb a hlavně spokojenosti
našich investorů jsme se s ohledem na velkou poptávku rozhodli vydat novou
emisi  korporátních  dluhopisů  Incore.  Jejich  prodej  započal  v  říjnu 2018  a
bližší  informace  spolu  s  parametry  dluhopisu  se  dozvíte  u  našich
obchodníků. Neváhejte se na ně obrátit a v případě, že ještě nepatříte mezi
naše investory, obraťte se na infolinku na konci Newsletteru, kde Vám rádi
předáme kontakt na některého z obchodních zástupců ve Vašem okolí.

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI ,
rádi bychom Vám poděkovali za dosavadní spolupráci a zároveň bychom Vás 

chtěli informovat o novinkách, které se u nás odehrály za poslední půlrok. 

AKVIZICE SPOLEČNOSTI XIAOMIMOBILE
Závěr  loňského  roku  se  u  nás  nesl  v  duchu  novinek  a  inovací.  Tou  největší
a  nejzásadnější  z  nich  byla  akvizice  společnosti  Lion  Mobile  s.r.o.,  která
je  na  českém  trhu  známá  pod  svou  značkou  a  stejnojmenným  e-shopem
Xiaomimobile.cz. 
Společnosti  Xiaomimobile,  která  je  historicky  první  společností  přivádějící
produkty značky Xiaomi na náš trh, dnes patří ke špičkám v tomto segmentu.
Od  roku  2012  kdy  českým  zákazníkům  poprvé  představila  telefony  značky
Xiaomi,  se  tato  společnost  stala  významným  propagátorem  produktů
Xiaomi  u  nás.  Díky  partnerství  se  zakladateli  komunity  MIUI  CZ,  webem
Světandroida.cz,  svému  vlastnímu  blogu  o  produktech  Xiaomi,  špičkovému
záručnímu  i  pozáručnímu  servisu  a  širokému  portfoliu  produktů  se  e-shop
Xiaomimobile.cz stal leaderem trhu.
Koupí této společnosti cílíme na rozšíření naší působnosti na českém trhu ve
vztahu přímo k našim zákazníkům a díky pobočce společnosti Xiaomimobile
přímo  v  Číně,  se  nám  otevírá  možnost  ještě  užšího  propojení  přímo  s
výrobcem a příležitost získat unikátní produkty společnosti Xiaomi pro náš
český trh.
Získání  takto  silné  a  dynamické  společnosti  zaměřené  zejména  na  vztah
se zákazníky, jejichž základna je jedna z největších na našem trhu, nám do
budoucna  napomůže  v  dalších  jednáních  s  čínskými  výrobci  telefonů,  kteří
patří ke špičce v oblasti inovací a mobilních technologií, o našem exkluzivním
zastoupení jejich produkce pro Českou republiku a střední Evropu.

VÝSTAVBA BEZKONTAKTNÍCH AUTOMYČEK 
INCAR WASH

V  prvním  a  druhém  kvartálu  tohoto  roku  budeme  postupně  zahajovat
stavební práce na pozemcích v Ostravě a Liberci, určených k realizaci našich
bezkontaktních  automyček  InCar  Wash.  O  těchto  realizacích  a  dalších
novinkách,  které  pro  Vás  chystáme,  Vás  budeme  postupně  informovat
v dalších Newsletterech a na našich stránkách www.incrp.cz.

Za tým marketingu

Bc. Pavel Dvorský
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