
 

 

 

 

 

Bratislava, 3. novembra 2014 

V kondícii aj v novom roku s Plus pre Vás od Nestlé 
 

Stránka Plus pre Vás od spoločnosti Nestlé (www.plusprevas.sk) prináša atraktívnu a 

jednoduchú možnosť, ako sa dostať po sviatkoch opäť do formy. Počas Mesiaca naplno 

máte šancu získať poukážky na rôznorodé športové aktivity. Stačí zodpovedať jednoduchú 

otázku a máte možnosť získať športový poukaz.   

 

Zdravý životný štýl vyhľadáva čoraz viac ľudí. Spoločnosť Nestlé podporuje zdravie nielen kvalitnými 

výrobkami, ale aj prostredníctvom portálu Plus pre vás, ktorý si kladie za cieľ byť sprievodcom na 

ceste k zdravému životnému štýlu. Nevyhnutným predpokladom udržania zdravého životného štýlu je 

dostatočný pohyb a správna výživa, z ktorej telo získava potrebné živiny a energiu. Všeobecne sa 

odporúča športovať pravidelne a dlhodobo. Spoločnosť Nestlé prináša v rámci Mesiaca naplno 

univerzálne športové poukazy, ktoré potešia tých, ktorí už svoj obľúbený šport poznajú, ako aj tých, 

ktorí ideálnu pohybovú aktivitu iba hľadajú. Prostredníctvom poukazov Ticket Multi môžete totiž 

vyskúšať takmer všetky druhy pohybu: individuálne športy, outdoor aj skupinové aktivity. Každý tak 

môže naplniť svoje novoročné predsavzatia a „prešportovať“ sa k lepšej kondícii hneď po vianočných 

sviatkoch. 

 

Mesiac naplno od Nestlé už tretí rok motivuje širokú verejnosť k pravidelnému pohybu. Šancu vyhrať 

športový poukaz majú zaregistrovaní používatelia portálu Plus pre vás od 3. novembra do 2. 

decembra 2014. Stačí správne odpovedať na jednoduchú súťažnú otázku, ktorej odpoveď nájdu 

súťažiaci v obsahu stránky. Každý deň bude uverejnená nová otázka a výhru v hodnote 20 eur získajú 

až 4 súťažiaci. Spolu je pripravených až 120 výhier. 

 

Kompletné pravidlá a zaujímavosti o zdravom životnom štýle nájdete na stránkach Plus pre Vás. 
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O spoločnosti Nestlé 

Nestlé, medzinárodná potravinárska spoločnosť s centrálou vo Švajčiarsku, vstúpila do domácej 

potravinárskej výroby ako strategický investor začiatkom 90. rokov 20. storočia.  V Českej republike 

Nestlé vyrába v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov čokoládové a nečokoládové cukrovinky pod 

značkami ako ORION, MODRÉ Z NEBA, ŠTUDENTSKÁ PEČAŤ, DELI, MARGOT, BON PARI, JOJO, 

LENTILKY. Na Slovensku Nestlé vyrába v závodoch Prievidza kulinárske výrobky pod značkami MAGGI 

a CARPATHIA. Nestlé dodáva na náš trh aj ďalšie značkové potraviny – tyčinky KIT KAT, rozpustnú 

kávu NESCAFÉ, dojčenskú, detskú aj klinickú výživu NESTLÉ či potravu pre domáce zvieratá PURINA, 

FRISKIES a DARLING. Rastúci záujem si získavajú kávové kapsľové systémy ako NESCAFÉ DOLCE 

GUSTO a prémiový systém NESPRESSO. Raňajkové cereálie NESTLÉ, ako napríklad FITNESS alebo 

GRANKO, uvádza na trh spoločnosť Cereal Partners Slovak Republic, spoločný podnik Nestlé a 

GeneralMills. Divízia Nestlé Health Science dodáva na trh výrobky pre pacientov so špeciálnymi 

výživovými požiadavkami (napr. Isosource, Novasource). Viac na www.nestle.sk 

a www.plusprevas.sk. 

Kontakt pre média  

Za Nestlé:       Za Seesame: 

Andrea Brožová     Ivica Hornáčková 
Corporate Communication Manager   Account Manager 
andrea.brozova@cz.nestle.com    hornackova@seesame.com 
+420 724 420 148     +421 908 929 187 
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