
nízké teploty – RAW – tak, aby nedošlo 
k  poškození enzymů. Používáme techno-
logii pyramidizování. Toto jsou naše hlav-
ní výrobkové řady:

a.  esenciální oleje v CTEO(R) kvalitě (Cer-
tified Terapeutic Essential Oils). Bewit 
má jako jediný z českých a slovenských 
dodavatelů vlastní nejmodernější la-
boratoř na měření kvality esenciálních 
olejů. V  nabídce je dnes více než 120 
jednodruhových esenciálních olejů 
a téměř 200 směsí. Nové jsou v procesu 
výroby. 

b.  více než 50 druhů rostlinných olejů, 
mnohé jsou na nejmodernějších tech-
nologiích vyráběny ve výrobním závodě 
v Ostravě. Bio lněný olej je vyráběn s ga-
rancí superčerstvosti.

c.  Bewit holistická kosmetika, která je 
100% přírodní, zcela bez syntetických 
aditiv.

d.  esenciální vody v BIO i konvenční kvali-
tě, některé jsou vyráběny v Ostravě.

e.  jedinečná kakaová superpotravina BE-
WIT PRAWTEIN ve více než 50 varian-
tách.

f.  BEWIT HOME – frekvenčně informační 
potraviny (více než 600 druhů)

g.  superpotraviny (kakaové boby, nibsy, 
spirulina, chlorella, aloe vera, semínka, 
karob, sušená třtinová šťáva, oleje…

h.  aroma difuzéry – Bewit patří mezi nej-
větší dodavatele aroma difuzérů. Tisíce 
jsou jich skladem k okamžitému dodání. 

i.  ostatní – doplňky, skleničky, roll-ony, 
pumpičky, spreje, kapsule, literatura…

V čem spočívá jedinečnost systému Bewit 
osobní franšízy?
Po zkušenostech s  MLM jsem se rozhodl, 
že základním pilířem vedle kvality musí 
být svoboda. Žádný nátlak, žádné nuce-
ní do nakupování „registračních“ balíčků. 
V  Bewit je tedy registrace zdarma, bez 
nutnosti něco nakupovat. Ať se lidé svo-
bodně seznámí s  firmou, výrobky a  sys-
témem a  pak se mohou rozhodovat na 

základě konkrétních informací, zda mají 
chuť být zákazníci, nebo se podle své chuti 
a podle tempa, které jim vyhovuje, zapojit 
více. Svoboda, žádný nátlak, žádné povin-
né investice, nulové riziko.

Co tedy členové získají registrací do sys-
tému Bewit?
Získávají okamžitý přístup ke slevám a ak-
cím. Máme jich poměrně hodně. Každý tý-
den máme produkty týdne, které je mož-
no koupit za poloviční cenu. Výhod je ale 
spousta. Například tyto:
•  možnost budovat vlastní tým, a získávat 

tak odměny a navyšovat své příjmy.
•  všechny nástroje pro on-line práci z do-

mova jsou zdarma.
•  zdarma přístup k on-line vzdělávacímu 

systému Revoluční marketing v  ceně 
9990 Kč.

•  zdarma přístup k vzdělávacímu systému 
Bewit Academy Start.

•  zdarma poradenství Poradního lékař-
ského a vědeckého sboru Bewit.

•  můžete přijít na Den otevřených dveří 
do Ostravy, setkat se se mnou a týmem 
Bewit a  prohlédnout si laboratoř a  vý-
robní i skladovací prostory Bewit.

•  účastnit se Slavnosti Bewit a vzděláva-
cích akcí Bewit.

Více informací a  inspirace můžete zís-
kat i  z  tohoto více než šestihodinového 
záznamu, který vznikl na poslední SLAV-

NOSTI BEWIT 10. 10. 2020: www.slavnost.
bewit.love

Jaké odměny a  příjmy mohou očekávat 
lidé, kteří se rozhodnou se zaregistrovat 
a spolupracovat?
To je individuální, odměny závisejí na kaž-
dém jednotlivém případě. Máme partnery, 
kteří začali a  po třech měsících už jejich 
měsíční odměny výrazně překročily prů-
měrnou mzdu v ČR. 

Jak se tedy čtenáři mohou nezávazně 
a zdarma zaregistrovat?
Zde je registrační kód: 
www.mybewit.com/r/regena 

Zájemci se mohou také obrátit na naše 
partnery v  jednotlivých regionech nebo 
kontaktovat přímo mne: jiri.cernota@be-
wit.cz, 605 248 621. Těším se na spoluprá-
ci. Rádi Vás podpoříme.

Co vás vedlo k  vytvoření takového systé-
mu?
Pracoval jsem v  minulosti v  oblasti síťo-
vého marketingu, analyzoval jsem celé 
odvětví a  systém, spolupracoval jsem 
s úspěšnými lídry, se světově uznávanými 
kouči a vytvořil jsem v tomto oboru i vzdě-
lávací systém. Stal jsem se ovšem paradox-
ně rebelem síťového marketingu. Některé 
principy mi vyhovovaly, ale s  mnohými 
jsem ztotožněn nebyl. Jsem přesvědčen, 
že systémy tzv. multilevelových firem, kte-
ré jsou postavené na modelech z devade-

sátých let a z počátku tohoto století, jsou 
odsouzeny k  zániku. Nakonec to vidíme, 
že mnoha největším firmám neustále kle-
sá obrat. Rozhodl jsem se, že udělám sys-
tém nový systém pro navyšování osobních 
příjmů pro 21. století. 

Jaké jsou základní prvky, na kterých stojí 
systém BEWIT?
Nabídka Bewit se opírá o tři pilíře: špičko-
vé výrobky, které pomáhají lidem v oblasti 
zdravého životního stylu, o  Bewit komu-
nitu, která se učí a  inspiruje navzájem 

a  o  etický systém Bewit osobní franšízy, 
který zájemcům umožňuje se zapojit a na-
vyšovat své příjmy. 

Jsou vaše výrobky v něčem specifické?
Mohli bychom hovořit dlouho o  jejich je-
dinečnostech, nicméně základem je špič-
ková kvalita. Rozhodli jsme se, že nebu-
deme používat žádná syntetická aditiva. 0 
%. Žádná syntetická barviva, stabilizátory, 
plnidla… Pouze 100% příroda. Mnohé vý-
robky jsou certifikované BIO, některé z di-
voké přírody. Některé jsou zpracovány za 

BEWIT je (možná i Vaše) 
příležitost na životní změnu

Systém BEWIT zaznamenává nejenom ve střední Evropě fenomenální 
úspěch. Zatímco mnoho živnostníků a firem má v době covidu 

poklesy, nebo dokonce čelí existenčním problémům, Bewit expanduje 
a o spolupráci je rekordní zájem. Autorem celého systému je majitel 

společnost BEWIT, Ing. Jiří Černota. 

 Rozhodli jsme se, že 
nebudeme používat 

žádná syntetická 
aditiva. 0 %. Žádná 
syntetická barviva, 

stabilizátory, plnidla… 
Pouze 100% příroda. 

Mnohé výrobky 
jsou certifikované 

BIO, některé 
z divoké přírody. 
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ESENCIÁLNÍ OLEJE


