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The New Wellness Revolution

Вдъхновени от вековните принципи 
на мъдростта и силата на новите технологии,

сътворени, за да даряват сияйна красота
и безценно здраве, 

те избраха Вас и Вашето семейство, за да Ви
направят безкрайно щастливи.

Запознайте се с тях –
Нашите изключителни и неповторими продукти за 

БЛАГОДЕНСТВИЕ!



Добре дошли в света на Green Master – свят 
на безграничен успех и благоденствие!

Днес повече от всякога милиони хора по света изпитват безкрайна 
необходимост да се чувстват по- здрави, по-красиви, по-жизнени и 

млади, по-хармонични. 

Тези хора не желаят да стават вечни клиенти на бизнеса на 
болестите, нездравословните храни и вредните лекарства и затова се 

интересуват от един по-различен, ранен, профилактичен подход 
към здравето си.



Добре дошли в света на Green Master – свят 
на безграничен успех и благоденствие!

При избора си на храна, вода, хранителни добавки, козметика, паста 
за зъби, уреди за красота и домакински продукти,

те се ръководят само от едно - желание за благоденствие.

Това непрекъснато нарастващо желание доведе до нова световна 
мегаиндустрия – уелнес бизнеса или бизнесът на благоденствието.

Wellness – благоденствие,

благополучие, добро здраве, добра физическа форма.



Добре дошли в света на Green Master – свят 
на безграничен успех и благоденствие!

Този нов бизнес е революция, подобна на тази с компютърните 
технологии в края на 20 век и обединява в една кауза 

всички производители, дистрибутори, предлагащите услуги за 
здравна профилактика, научни специалисти и

клиенти, желаещи благоденствието.

Уелнес продуктите и услугите са единствените такива, изхарчените 
пари за които носят само

удовлетворение и помагат на клиентите да се чувстват по-здрави, по-
силни, по-млади и по-щастливи.



Wellness – индустрията за билиони долари

Сега сме в началото на следващата индустрия за билиони долари, 
която ще засегне почти всички аспекти от нашия живот и чиито 
продажби ще достигнат билион долара само за няколко години. 

Бизнесът на болестите е РЕАКТИВЕН. Въпреки огромните му 
мащаби, хората стават клиенти едва когато се разболеят.

Уелнес бизнесът е ПРОАКТИВЕН. Хората доброволно стават 
клиенти – за да се чувстват по-здрави, за да намалят ефекта на 
остаряването и да не стават клиенти на бизнеса на болестите.



Wellness – характеристика на продуктите

1. Достъпност – по отношение на цената.

2. «Крака» - способността да се продава без промоции.

3. Постоянна консумация – консуматив или водещ до потребление 
на сходни или съпътстващи продукти.

4. Универсално привлекателен – да бъде пожелаван от всеки, който 
научи за него.

5. Намалено време за консумация – заетите консуматори трябва да 
имат време да го ползват.



Wellness – мултилевъл маркетинг

1. Активни и пасивни доходи.

2. Предимства на ММ.

3. От бизнес на продажбите към бизнес на споделянето  и 
разпространението на знание.
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Green Master - мисия

Още от своето създаване преди повече от 10 години, 

Green Master има мисия да разработва, произвежда и 
разпространява продукти, подобряващи качеството и 

стандарта на живот на хората -

продукти за БЛАГОДЕНСТВИЕ.

Green Master е част от GM Corporation.



Green Master – предимства

100 % българска компания.

Уникално разнообразие от продукти в различни програми.

Собствено производство и партньорство с водещи световни 
производители на суровини и готова продукция.

Ежедневна доставка в страната.

Уникална система за ежемесечни и дългосрочни мотивации.

Възможност за самостоятелен бизнес.



FEDSA – продуктови групи в ММ

Сравнено с последните публикувани данни –
асортиментът в новия каталог на Green Master
обхваща 89% от продуктовите линии, които се 

разпространяват по ММ, а скоро ще станат и 90%!

Европейската асоциация за 
директни продажби ежегодно 

публикува информация на 
своята интернет страница за 
групите продукти, които се 

разпространяват от 
компаниите по ММ.



Green Master – продуктови програми

Програма «За здравето»

Програма «Козметика за здраве»

Програма «Козметика за красота»

Програма «Иновации»



Green Master и световно признати
партньори

Kraeuterhaus Sanct Bernhard

Ferdinand Eimermacher

ACT – Vikan AB

Floressence 

Doctor Nature

Swarovski

Pedroni

Murano



Green Master – защо New Wellness 
Revolution?

Зараждащата се уелнес индустрия е толкова реакция на 
тиранията на индустрията на болестите и хранителната 

индустрия, 

колкото и на желанието на всеки човек за свободата, която 
предлага уелнеса.

Уелнесът е следващата естествена стъпка напред в нашата съдба и 
в напредъка на човечеството.

Като увеличите годините, през които се чувствате силни и добре, 
ще имате възможност да постигнете това, което желаете.



Света на Green Master – свят на безграничен 
успех и благоденствие!

Като част от тази световна уелнес революция,

Green Master Ви предлага широк спектър от изключителни

и качествени уелнес продукти – хранителни добавки, козметика, 
уреди за здраве и красота,

които ще променят

живота на Вас и Вашето семейство.



Green Master – New Wellness Revolution

Освен да бъдете потребители на невероятните ни продукти, 

Green Master Ви дава възможност да станете

част от този феноменален бизнес – независими дистрибутори, 
предлагащи нашите уелнес продукти и бизнес.

Не се колебайте и вземете в ръцете си тази възможност да спечелите 
здраве, красота, радост, нови

приятелства и безгранична бизнес възможност, правейки огромно 
добро за хората в най-великата индустрия на

Земята – БЛАГОДЕНСТВИЕТО!
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The New Wellness 
Revolution


