
Oferta i wartości 
Stworzone po latach nieustannych badań 
i rozwoju technologicznego, produkty firmy 
Zepter przedstawiają wyjątkowy system 
oferujący kompleksowe rozwiązania dla zdro-
wego stylu życia. Wszystkie produkty Zepter 
są opracowywane z zachowaniem standardów 
wysokiej jakości oraz doskonałego wykonania, 
aby przyczynić się do poprawy jakości ludzkiego 
życia. Zepter zbudował bezpieczny most 
pomiędzy człowiekiem a naturą, zachęcając 
do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez 
szeroki asortyment najwyższej jakości  

chorobom i terapii wspomagających powrót 
do zdrowia.
•ZEPTER HOME CARE – rewolucyjne i profe-
sjonalne urządzenia gospodarstwa domowego. 
Umożliwiają szybkie sprzątanie, dezynfekcję 
i oczyszczanie. Zostały zaprojektowane tak, aby 
przy ich użyciu dom stawał się zdrowym 
i bezpiecznym miejscem dla całej rodziny.
•ZEPTER COSMETICS – zaawansowane pod 
względem technologicznym linie szwajcarskich 
kosmetyków, opartych na aktywnych składnikach 
o właściwościach upiększających i leczniczych, 
zapobiegających oznakom starzenia się skóry.

•ZEPTER LUXURY – ekskluzywne, szwajcarskie 
zegarki, przybory do pisania, biżuteria oraz 
produkty Home Design. Te luksusowe kolekcje 
zostały wykonane z wyjątkową precyzją.

Kontekst rynkowy
Zepter International produkuje, sprzedaje 
ekskluzywne, najwyższej jakości produkty, na 
całym świecie, które dystrybuuje poprzez 
własną sieć sprzedaży bezpośred-
niej, składającej się ze 130 000 
wykwalifikowanych przedsta-
wicieli oraz luksusowe 
sklepy, zlokalizowane 
w najlepszych miejscach 
najsłynniejszych miast, 
takich jak: Paryż, 
Mediolan, Monte Carlo, 
Belgrad, Madryt, 
Moskwa, Warszawa itd.
Produkty Zepter powstają 
w 7 fabrykach znajdują-
cych się we Włoszech, 
Szwajcarii oraz Niemczech. 
Duma firmy to 80 000 000 
usatysfakcjonowanych klientów oraz 
760 000 000 sprzedanych produktów.

Osiągnięcia i perspektywy
Jakość firmy Zepter znana jest na całym świecie. 
Firma Zepter International, jako lider na rynku 
włoskim, pięciokrotnie otrzymała nagrodę Golden 
Mercury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
technologii oraz tworzenie nowych i oryginalnych 
produktów. W 2011 roku prezydent firmy Philip 
Zepter otrzymał przyznawaną w Stanach 
Zjednoczonych nagrodę „Ellis Island Medal of 
Honor”, w uznaniu za wkład w poprawę jakości 
życia milionów ludzi na całym świecie. Zostało 
mu również przyznanych wiele innych wyróżnień, 
w tym także „Cavaliere del Lavoro della 
Repubblica Italiana” za swój ogromny wkład 
w rozwój włoskiego przemysłu, co przełożyło się 
na aspekt społeczny oraz sektor zatrudnienia. 
Założyciel firmy nieustannie inspiruje wszystkich 
związanych z firmą Zepter, by ciągle szli naprzód 
i wychodzili poza granice. Być może właśnie 
dlatego jego imię otrzymała planeta spoza układu 
słonecznego. Ponadto firma Zepter jest laure-
atem nagrody B.I.D Gold AWARD (Business 
Initiative Directions) za innowacyjność w sferze 
działań biznesowych (2004 r. – Frankfurt, Niemcy) 
i Międzynarodowej europejskiej nagrody za 
jakość przyznanej w Paryżu w 2000 r., w ramach 
International Europe Award For Quality. 
Ogromnym wyróżnieniem jest także uzyskiwany 
od 2004 roku tytuł „Solidnej Firmy”. W 1994 roku 
Zepter został doceniony nie tylko przez klientów, 

lecz także przez naukowców Instytutu Żywności 
i  Żywienia w Warszawie, którzy uznali naczynie 
3,5 l Zepter za niezmiernie ważny element 
profilaktyki cholesterolowej, a któremu przyznano 
znak: Profilaktyka cholesterolowa Narodowego 
Programu Ochrony Serca. Kolejne cenne 
wyróżnienie to nagrody Złoty Otis, którą uhonoro-
wano urządzenie Bioptron Compact III (2006 r.) 

i Bioptron Pro 1 (2009 r.). W 2007 roku 
Therapy Air iOn, system do oczysz-

czania i jonizacji powietrza, 
otrzymał pozytywną opinię 

Instytutu Matki i Dziecka 
nr op. 42221 (ważna do 
31.12.2010), a w 2009 
roku statuetkę Machina 
Design Award przyznano 
urządzeniu TuttoLuxo 
6S. Rok 2011 przyniósł 
Laur Konsumenta 

w kategorii Odkrycie Roku 
– nagrodzono suplementy 

diety Astax10 Stopage  
i Top Up Life.

Innowacje i promocje
Dzięki nieustannemu rozwojowi oraz szlachetnej 
misji na rzecz poprawy jakości, zdrowia i bezpie-
czeństwa, Grupa Zepter zyskała zaufanie 
klientów także w dziedzinie usług finansowych, 
gdzie za pośrednictwem Zepter Finance Holding 
AG zapewnia fachowe, kompleksowe świadcze-
nia z zakresu prywatnych emerytur, opieki 
medycznej, oceny ryzyka ubezpieczeniowego, 
a także nabywania mienia na rynkach finanso-
wych na całym świecie. Zepter to ciągła pasja 
tworzenia, której granicą może być jedynie 
nasza wyobraźnia. Z miłości do dobrego 
designu, sztuki i chęci ekspansji na nowe rynki, 
w 2011 r. powstała spółka Philip Zepter Yachts, 
zajmująca się tworzeniem projektów, budową, 
sprzedażą oraz charterem luksusowych jachtów. 
Jednak lądy to za mało, zatem w tym samym 
czasie została utworzona druga spółka ZeptAir 
oferująca najwyższej jakości usługi lotnicze. Tak 
samo jak w przypadku jachtów, oferowane przez 
ZeptAir samoloty odznaczają się luksusowymi, 
przestronnymi wnętrzami, minimalizmem, 
niebanalną kolorystyką i najwyższej klasy 
wyposażeniem, odpowiadając obowiązującym, 
światowym trendom.

Powody do dumy
Madlena Zepter, wraz ze swoim mężem, Philipem 
Zepterem, stworzyła Zepter International – między-
narodowe imperium biznesowe. Dążąc do 
realizacji swoich zainteresowań i pasji, Madlena 
Zepter skupiła się na wspieraniu dziedzictwa 

kulturalnego i artystycznego, edukacji, ekologii 
i idei solidarności. Dzięki swojej filantropii oraz 
filozofii życiowej, których wyrazem są instytucje 
noszące jej imię jako założycielki i wyłącznej 
patronki, Madlena Zepter zasłużyła sobie na 
miejsce w szlachetnym gronie największych 
dobroczyńców Serbii. Opera i Teatr 
„Madlenianum” – pierwsza prywatna opera 
założona w Europie po II Wojnie Światowej. Jej 
patronką, twórczynią, założycielką i wyłącznym 
sponsorem jest Madlena Zepter. Fundacja 
Madleny i Philipa Zepter – oferuje stypendia dla 
młodych talentów, sponsoruje przedsięwzięcia 
naukowe, kulturalne, techniczne i sportowe. 
Fundacja Zepter oferuje pomoc humanitarną na 
całym świecie. Galeria Zepter – wystawia i kolek-
cjonuje współczesne dzieła sztuki z drugiej połowy 
XX wieku. Firma prowadzi też wydawnictwo 
Zepter Book World i pierwszy dom aukcyjny 
w Serbii Madl’Art. Madlena Zepter jest założycielką 
oraz honorową przewodniczącą projektu, wspiera-
jącego talenty z całego świata, w drodze organiza-
cji konkursów, w których wyróżniane są kreacje 
z dziedziny wzornictwa – ArtZept oraz w ramach 
nagrody Prix Littéraire Européen Madeleine Zepter 
(Europejska nagroda imienia Madleny Zepter), 
przyznawanej w Paryżu przez jury, którego 
członkami są światowej sławy pisarze i przedsta-
wiciele Francuskiej Akademii Nauk. Grupa Zepter 
zainicjowała i wspierała tysiące działań non-profit, 
bez udziału mediów. Rodzina Zepter wspiera wiele 
projektów artystycznych osób prywatnych oraz 
ogólne działania dobroczynne. 

 � www.zepter.pl
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produktów, które można podzielić według 
następujących brandów:
•ZEPTER HOME ART – kolekcja Masterpiece 
to unikatowy i opatentowany system do zdro-
wego i prawidłowego przygotowywania posiłków 
bez wody oraz tłuszczu. To także produkty 
z kolekcji VacSy, umożliwiające próżniowe 
przechowywanie żywności oraz ekskluzywne 
i ponadczasowe kolekcje porcelany, sztućców 
oraz zestawów do napojów i deserów.
•ZEPTER MEDICAL – innowacyjne urządzenia 
medyczne i produkty pielęgnacyjne, nie mające 
sobie równych w dziedzinie zapobiegania 

Najwyższa jakość, szwajcarska precyzja, innowacyjne technologie, misja, ponadczasowe 
wzornictwo. To synonimy Zepter International – międzynarodowej firmy zarządzającej 
wieloma markami, która produkuje, sprzedaje i dystrybuuje ekskluzywne produkty 
najwyższej jakości w drodze sprzedaży bezpośredniej, a także poprzez luksusowe salony 
wystawowe, zlokalizowane w najsłynniejszych alejach wielkich miast na całym świecie. 

SUPERBRANDS POLSKA 2012 zEPtER

To, czego  
nie wiedziałeś

Na całym świecie 
co 10 sekund rozpoczyna się 

nowa prezentacja produktów firmy 
Zepter, która obecna jest na 

5 kontynentach w ponad 40 krajach.

W 2011 roku swoje wodowanie miał 
jacht ’joyMe, który jako pierwszy jacht 

na świecie inspirowany jest 
abstrakcją geometryczną Piety 

Mondriana, zauważalną nie 
tylko wewnątrz, ale i na 

zewnątrz obudowy 
jachtu. Historia marki

 � 1986: założenie firmy Zepter Interna-
tional w austriackiej miejscowości Linz, 
oraz utworzenie pierwszej fabryki Menfi 
Industria w Mediolanie, gdzie rozpoczę-
to produkcję najwyższej jakości naczyń 
kuchennych Zepter Masterpiece

 � 1996: utworzenie przez Holding Zepter 
Group oddziału BIOPTRON AG ds. Urządzeń 
medycznych z siedzibą w Szwajcarii. Krok 
ten odznaczył rewolucyjne wejście firmy 
Zepter na rynek urządzeń do terapii świa-
tłem i produkcję urządzeń BIOPTRON, które 
posiada już ponad 2 000 000 użytkowników

 � 1996: zakupienie szwajcarskiej firmy 
Intercosmetica Neuchatel SA z siedzibą 
w Szwajcarii. Dzięki znacznym inwestycjom 
w zaplecze produkcyjne oraz obszar badań 
i rozwoju, uruchomiono nowe linie produk-
cyjne i laboratorium biotechnologiczne, 
co zaowocowało produkcją najwyższej  
jakości kosmetyków pielęgnacyjnych  
w ilości 5 000 000 sztuk rocznie

 � 2007: utworzenie spółki Zepter Finance 
Holding AG

 � 2010: utworzenie spółki Philip Zepter 
Yachts oraz ZeptAir

 � 2012: Zepter to: ponad 320 000 m2 
powierzchni biurowej, ponad 65 000 000 
uczestników prezentacji rocznie, ponad 
80 000 000 usatysfakcjonowanych użyt-
kowników i ponad 760 000 000 sprzeda-
nych produktów

Zepter Business Centre, Warszawa Jacht ’joyMe
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