Poslání společnosti ALPA 
 osláním společnosti ALPA je nabízet svým
P
zákazníkům nadprůměrně kvalitní a dostupné
produkty určené pro jejich každodenní potřeby
a umožnit jim, aby byli aktivnější a cítili se
lépe. Chceme být zákazníkům spolehlivým
partnerem a oporou na cestách i v řadě běžných
situací – těch příjemných, i těch náročnějších.
Veškeré aktivity, které podnikáme, si zakládají
na vysokých morálních hodnotách, poctivé

práci, rodinné tradici a původních osvědčených
recepturách. Při výběru ingrediencí neděláme
kompromisy, vždy volíme kvalitu. Každý
zákazník je pro nás stejně důležitý – ten
velký i ten dětský, kterému věnujeme obzvlášť
pečlivou pozornost. Naší vizí do budoucna je
spokojený zákazník, který se k nám s důvěrou
bude vracet dalších 100 let.

ALPA dnes
S toletá spokojenost našich zákazníků se značkou ALPA je hodnota, kterou nelze vyčíslit.
V České republice, ale i v Evropě, existuje jen
několik málo značek, které jsou tak dobře vnímány ze strany spotřebitelů, jako tradiční značka Alpa. Značku ALPA zná 96 % lidí v České
republice a některý z produktů nesoucích
logo ALPY používá každý druhý Čech. Důraz

na kvalitu se ALPĚ plně vyplácí. Celkem 49 %
lidí v ČR považuje výrobky ALPA za záruku
dobré kvality. V kategorii přípravků k masážím
svalů a kloubů je ALPA v ČR nejznámější značkou (průzkum STEM/MARK, duben 2011).
Podnikáme dle zásad udržitelného rozvoje,
a proto jsou všechny výrobní procesy v naší
společnosti šetrné k životnímu prostředí.

Portfolio

Historie
značky ALPA
Počátky značky ALPA se datují k roku 1913, kdy byla zaregistrována
ochranná známka ALPA, a první zákazníci na vlastní kůži vyzkoušeli
dnes již legendární francovku ALPU s nezaměnitelnou mentolovou vůní.
O důležitosti francovky v dějinách vypovídá také fakt, že během 2. světové
války se na ni vztahovaly potravinové lístky. Společnost ALPA byla na svou
dobu velmi progresivní společnost, která kladla velký důraz na vlastní
propagaci. Díky vlastní tiskárně a reklamnímu oddělení obsadily v roce
1931 letáky ALPY spolu s těmi od společnosti Baťa poštovní schránky
v ČSR. ALPA také promítala diapozitivy v kinech a její reklamy se vyjímaly
na mnoha volných štítech domů nebo na cifernících městských hodin.
Pro účely propagace ALPA zakoupila například také práva k animované
postavičce kocoura Felixe, hvězdě amerického němého filmu. Jen za rok
1931 bylo distribuováno na 4 807 750 lahví francovky. V roce 1938 si
k 25. výročí společnost ALPA nechala postavit nové sídlo v Brně, které
navrhl světoznámý funkcionalistický architekt Bohuslav Fuchs. Po válce
byla společnost znárodněna a přemístěna do současného působiště
ve Velkém Meziříčí. Do soukromého vlastnictví se společnost ALPA dostala
zpátky v roce 1994. V roce 2006 vznikla akciová společnost ALPA, a.s.
Od té doby ALPA rozšířila své portfolio o nové produkty a produktové
řady, a úspěšně expandovala na další trhy Slovenska, Polska, Chorvatska,
Makedonie, Srbska, Maďarska, Ukrajiny, Austrálie nebo Kanady.
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ALPA slaví 100 let

Portfolio společnosti ALPA je primárně zaměřeno na oblast masážních
přípravků, které nabízí ucelené řešení dle způsobu aplikace nebo obsahu
účinných látek. Velká pozornost je věnována také bylinným přípravkům,
které reprezentuje řada Herbal. Stálicí a stěžejním produktem masážní
řady je dnes již legendární francovka ALPA a její varianty, které staví
na původní receptuře. V portfoliu dále naleznete produkty určené
pro pleťovou, tělovou a vlasovou kosmetiku, stejně jako přípravky pro
ústní hygienu. Důležitou kategorií jsou přípravky pro péči o dětskou
pokožku řady Aviril a Batole, které jsou vyhledávány pro svou šetrnost
k citlivé dětské pokožce, bezpečnost a dostupnou cenu. Portfolio čítající
celkem 130 různých produktů uzavírají přípravky určené pro opalování
a ochranu před dotěrným hmyzem – repelenty. Mezi nejznámější
produkty v portfoliu ALPA, a.s., patří značky ALPA, LESANA,
AMICA, AVIRIL, BATOLE, LUNA, WINDSOR, REPELENT
a nově také RELAXEL.

ALPA
f r a n cov k a

Léty osvědčený domácí přípravek.
Lihový roztok přírodních rostlinných
silic, mentolu a dalších aromatických
účinných látek. Zmírňuje nepříjemné
potíže při kloubním a svalovém
revmatismu. Odstraňuje únavu
po tělesné zátěži, brání proleženinám,
má antiseptické a dezinfekční účinky.
Francovka ALPA je vhodná jako
přísada do koupele, k obkladům,
příznivě působí na lidský organismus.

ALPA

f r a n cov k a
Lesana

Lihový roztok přírodních
rostlinných silic. Rozšířené složení
francovky o extrakt z jehličí. Má
aromatickou, výrazně pryskyřičnou
vůni. Rostlinné silice příznivě
působí při inhalacích. Podporuje
prokrvení pokožky a svalové tkáně.
Má výrazný chladivý účinek.

ALPA

masážní emulze
h ř e j i vá
Zázvorový extrakt a kafr mají
hřejivé účinky na svaly. Kreatin
urychluje regeneraci pohybového
aparátu. Je určena k přípravné
masáži svalů před sportovním
výkonem.

ALPA

masážní emulze
c h l a d i vá s m e n t o l e m
Bylinné extrakty a mentol
napomáhají prokrvení pokožky
a uvolnění svalů. Je určena pro
uvolňující masáž po sportovní
nebo fyzické námaze.

ALPA

f r a n cov kov ý
masážní krém

V jemném emulzním základu jsou obsaženy přírodní silice – máta, eukalypt,
rozmarýn atd. Krém je obohacený o olej z obilných klíčků, který je zdrojem
vitamínů E a B. Krém podporuje regeneraci a uvolnění svalstva.

alpa
ALPA

f r a n cov kov ý
masážní gel

Umožňuje aplikaci bylin, obsažených v tradiční francovce ALPA ve formě gelu,
který se rychle vstřebává a zanechává na pokožce příjemný chladivý pocit. Bylinný
gel ALPA je vhodný pro masáže kloubů, svalů a páteře.

av i r i l d ě t s k ý
olej s azulenem

Olejíček je určený k ošetření
a čištění jemné pokožky kojenců.
Olej vytváří na hebké dětské pleti
film, který chrání před zarudnutím,
proleženinami a povětrnostními vlivy.

alpa

AVIRI L DĚTSKÝ KR É M
NA O P RUZENIN Y

Ochranný krém s vysokým obsahem oxidu zinečnatého v kvalitním krémovém
základu (typ emulze voda v oleji) je určen k ošetření podrážděné nebo opruzené
dětské pokožky.
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