Když jsme před sedmnácti lety začínali působit na tehdy československém trhu, byli jsme
jedni z mnohých. Dnes Vám můžeme nabídnout jeden z nejúspěšnějších konceptů modelace
nehtů na českém trhu. Koncept od firmy, která přestože není dotována cizím kapitálem, dokázala
obsadit čelní místo na trhu a nabízí Vám tak záruku seriózního partnerství i do budoucna.
V počátku jsme museli čelit dotazům, proč nezastupujeme levnější firmu, která by údajně
měla větší možnosti uplatnění na českém trhu. My jsme ke spolupráci volili špičkovou kvalitu za
odpovídající cenu, protože již od počátku nám bylo jasné, že zákazníka neuspokojíme nízkou
kvalitou byť s nižší cenou. A nyní? Během posledních let se pravidelně každý rok zvyšuje počet
našich nových obchodních partnerů. Zákazník - pán trhu - si zvolil solidnost, kvalitu a perspektivu
spolupráce. Modelaci, která drží, vypadá přirozeně a nepoškozuje přírodní nehty.
Čím je TROSANI koncept tak úspěšný, co jej staví do popředí zájmu zákazníků a

Špičkové produkty: Systém pocházející z dentální medicíny patentovaný v roce 1984
společně s firmou Kulzer, která vymyslela a patentovala jako první na světě světlem tvrzený plast
do dentální medicíny. Technologické zázemí a vývojové možnosti společně s výhradní výrobou
pouze pro TROSANI činí z našich plastů etalon kvality. Proč TROSANI ? „S TROSANI metodou
mě seznámila moje známá, které se výborným způsobem spravily nehty po půlroční modeláži
TROSANI metodou. Druhým krokem, který mě přivedl až sem, byla výstava "La Bella Donna"
v Praze. Překvapila mě ochota pracovníků vše vysvětlit, poradit. Nemám žádné výhrady. Nadále
zůstává pouze spokojenost.“ Lucie Čápová - Praha. Proč TROSANI ? „TROSANI používá
přípravky používané v medicíně, bez kyselin, bez zápachu, bez poškození přírodního nehtu.
Modelovaný nehet má přirozený vzhled. Dobré zkušenosti mých známých a kolegyň.“ Eva a Monika
Hrubá - Praha.

Exkluzívní značku a atraktivní ziskové rozpětí: Exkluzivita produktů určených k
prodeji Vašim zákazníkům zvýší ziskovost Vašeho studia.

Profesionální vzdělání a výcvik: Proč TROSANI ? „Kurz je na velmi vysoké odborné
úrovni teoretické i praktické.“ Tereza Kmeťová - Ostrava. Proč TROSANI ? „Kurz u TROSANI se
mi velmi líbil, zvláště laskavý přístup přednášejících. Jsem ráda, že jsem jej absolvovala.“ Marie
Bartošová - Turnov. Proč TROSANI ? „Kurz se mi moc líbil. Volila jsem mezi 2 firmami a jsem
ráda, že jsem vybrala TROSANI. Byla mi doporučena jako nejlepší a také jsem se o pravdivosti
přesvědčila.“ Vendula Sedláčková - Dalovice.
Seriózní podmínky a dlouhodobou spolupráci: „TROSANI hodnotím kladně:
výborné a seriózní podmínky, vstřícnost, vystupování, profesionální úroveň výukového střediska.
Proč TROSANI ? - jelikož pravidelně díky profesi jezdím na výstavy a mám možnost srovnávat.“
Ivana Dlouhá - Turnov. Proč TROSANI ? „TROSANI je velmi známá značka - očekávala jsem
profesionální přístup a nezklamala jsem se.“ Markéta Lisnerová - Praha.

Peter Troska/ TROSANI - jméno, které v Evropě dalo vznik novému oboru, a značka určující směr
vývoje v péči o nehty a jejich modelaci. TROSANI dokáže vyhovět nejen potřebám
specializovaných nehtových studií a velkých salonů, ale i potřebám těch, kteří se modelaci nehtů
věnují jako doplňku svých služeb.

Vysněná přání klientů - cíl našich produktů
Již první systém, který Peter Troska nabídl ženám v roce 1980/ 81 svým jménem, No Lift Nails
(Neodchlipující se nehty), naznačil, že TROSANI se nechce spokojit s právě dostupným stavem, ale
vždy hledá nové, nejlépe vlastní cesty. V průběhu let 1984/85 vytvořil první funkční systém na bázi
světlem tvrzených plastů vyrobený v Německu, který nazval NAILING a právem jej můžeme
označit etalonem kvality. Výrobcem gelů je firma Kulzer, která vlastní řadu patentů z dentální
medicíny. A právě filozofie používat výrobky z medicíny se ukázala jako správná - nejenom u gelů,
ale i u lepidla tipů.
I tak na první pohled obyčejnou věc, jako pilníky na nehty, jsme dovedli k dokonalosti. Brusná
plocha neobsahuje nikl, který vyvolává alergické reakce. Pilníky jsou biologicky odbouratelné a
tedy i šetrné vůči životnímu prostředí.

Proč jsou nejlepší je otázka, která zaměstnává nejen naši konkurenci. Ale ani ona nespí a
vyvíjí nové produkty s cílem překonat NAILING od TROSANI. Je to neuvěřitelné, ale je to již
čtvrtstoletí, kdy Petr Troska v roce 1983 představil v Mnichově Kulzer gely, o kterých můžeme i
dnes prohlásit, že laťku, kterou tehdy nasadily je obtížné, ba téměř nemožné překonat. Kdekdo by
rád zvolal, král je mrtev, ať žije nový král. Ale my odpovídáme: „Král byl, je a bude pouze jeden“.
Dva roky naši vývojoví pracovníci v laboratořích testovali, než se narodily nové Kulzer 5 Star
Deluxe UV-gely TROSANI, které si světovou výstavní premiéru odbyly na Beauty 2004 v
Praze. A co přinesly? Nepálí, nežloutnou, samy se vyhlazují a mají vyšší lesk. Nám to však
nestačilo a v dalším vývoji jsme se zaměřili na problematiku použití dráždivých látek – alergenů
v UV-gelech. Naše revoluční řešení přináší UV-gely bez monomerů, kdy monomery v UVgelech jsou klasifikovány jako dráždivá látka zodpovědná za vznik alergických reakcí.

NOMO GELY = Světová novinka v UV-gelech
využívají pouze oligomery (nízkomolekulární polymer složený z několika strukturních jednotek), tj.
neobsahují akryláty typu HEMA (2-hydroxyethyl-methakrylát) a TEGDMA (Trietylenglykoldimetakrylát).
• vazby je dosaženo revolučním řešením pomocí bioaktivních krystalů kalcia (Silicea-Calzium)
• při vytvrzování nevzniká žádné teplo a modelovací gel se vyznačuje skutečným
samovyhlazovacím efektem
• celkový dojem je umocněn barevnou stabilitou (nehty nežloutnou) a vysokým leskem
Je nám upřímně líto naší konkurence, ale věříme, že o to více potěšíme naše zákazníky. TROSANI
UV-gely jsou nyní opět ještě lepší!

Hodnocení zákazníků
Z průzkumů, které jsme provedli mezi našimi zákazníky v minulých letech vyplývá následující:
• 81 % ohodnotilo kvalitu našich produktů známkou 1 (hodnotilo se jako ve škole)
• 90 % ohodnotilo kvalitu našich služeb známkou 1 (hodnotilo se jako ve škole)
• 78 % považuje cenu našich produktů za odpovídající kvalitě
Jejich hodnocení a důvěra ve společnou budoucnost nás nejen těší, ale především zavazuje k
oboustranně prospěšnému partnerství. Neobjevujte objevené a
Rozhodněte se i Vy správně.
Váš
Marek Šmíd
společník TROSANI CZ&SK v.o.s.

