
 Od wyboru towarów poprzez wprowadzanie zamówienia do wysyłki. Oraz uzyskanie 
maksymalnych korzyści przy składaniu zamówienia. 

DO 30% ZNIŻKI 
PO DARMOWEJ REJIESTRACJI  

Powiedz o nas rodzinie, przyjaciołom 
i osobą które znasz. Zacznij na tym 

zarabiać. By uzyskać zniżkę 
podaj nr. koordynatora.

       Możesz również kupić produkty 
bez rejestracji za pośrednictwem sklepu 

internetowego, nie uzyskasz rabatu 
i innych korzyści wynikających z podjęcia 

współpracy z DEDRA.

TWOJE ZAMÓWIENIE JEST 
JUŻ W DRODZE!
Numer zamówienia oraz link 
wyślemy na twój e-mail, od tej chwili 
możesz śledzić swoją przesyłkę.
Możesz złożyć zamówienie 
telefonicznie: +48 717 166 648

         MÓJ PIERWSZY ZAKUP          MÓJ PIERWSZY ZAKUP          MÓJ PIERWSZY ZAKUP 

1. WYBIERZ 
PRODUKTY

2. DODAJ DO 
KOSZYKA

4. TWOJE 
ZAMÓWIENIE

3. ZAREJESTRUJ 
SIĘ

WAGA cyfrowa z miarką
EL 7790

Dostępność: 

WAGA cyfrowa 
z miarką
EL 7790

82,90szt: szt: 

149,90 zł

82,90 zł

DOSTĘPNY  

DOSTĘPNY1 1 

1 

1 

Do koszyka

Dalej

Dodaj +

82,90 zł

82,90 zł

82,90 zł

82,90 zł

82,90 zł

DODAJ PRODUKT WEDŁUG KODU

Dane osobowe

Dane osobowe

Transport i płatność 

Dane rozliczeniowe
Wypełni dane osobowe Te dane znajdziesz na fakturze.

Imię* Ulica i nr*

Nazwisko* Miasto*

Telefon* Kod pocztowy*

Email* 

Numer koordynatora 

Kraj* 

kod: szt:+

Twój 
koszyk

Twój 
koszyk

Twój koszyk

Twój koszyk

NAZWA 
PRODUKTU

Logowanie

Logowanie

CENA/SZT

Adres

Adres

LICZBA

Podsumowanie

Podsumowanie

CAŁKOWITA CENA 

Transport 
i płatność

Transport 
i płatność

STAN

Anna Czekoladowa

Kowalska Wroclaw

606 505 404 22-000

anna_kowalska@wp.pl Polska

Twój koszyk Logowanie

Adres PodsumowanieTransport 
i płatność

Potwierdzenie 
zamówienia

Ulica i nr

Miasto

Kod pocztowy

Czekoladowa

Wroclaw

22-000 Imię i Nazwisko Transport: przesyłka pobraniowa

Telefon

Email

Anna Kowalska Płatność: za pobraniem

606 505 404

anna_kowalska@wp.pl 

5. PACZKA JEST W 
DRODZE DO CIEBIE

Andrej (31 lat - Lekarz)

Od 10 lat kupuję produkty w fi rmie Dedra. Bardzo przypadły mi do gustu płyny do 
zmiękczania tkanin i żele piorące. Kupuję również przedmioty dekoracyjne w Dedra, moje 
mieszkanie wygląda coraz ładniej. Kupuję dla siebie. Jestem zarejestrowanym klientem, 
mogę kupować taniej dla siebie i rodziny. Moja mama zachwyca się każdym nowym 
zapachem. Pierwsza rejestracja się opłaciła!

RADOŚĆ Z ZAKUPU

Podczas 
rejestracji, 
podaj numer 

KOORDYNATORA

www.mojadedra.pl 
5 KROKÓW



Irena (51 lat - Businesswoman) - sprzedawca DEDRA

Dzięki sprzedaży produktów dedra zarabiam dodatkowo około 300 zł miesięcznie. 

Czyli średnio 20 do 30 % na każdym sprzedanym produkcie. Dodatkowe pieniądze 
przeznaczam na kosmetyki, ubrania i drobiazgi do domu. Mieszkam w małym miasteczku. 
Pracowałam w miejscowej fabryce, która została zamknięta. Założyłam mały sklepik 
spożywczy. Dedra pomogła mi rozszerzyć ofertę sklepu o wysokiej jakości kosmetyki i drobne 
przedmioty dekoracyjne. Kosmetyki i dekoracje, zamawiam w sklepie internetowym z rabatem. 
Produkty, które szczególnie polecam to: Combivar, bez odświeżaczy Dedra nie wyobrażam 
sobie życia.

Alena (32 lata - nauczyciel na urlopie macierzyńskim) - koordynator DEDRA

Każdy kolejny zadowolony klient DEDRA w mojej sieci to większy zysk dla mnie. Każde 
z zamówień dostarcza mi do 12 % zysku. 

W czasie urlopu macierzyńskiego, potrzebowałam skutecznych detergentów. Znalazłam 
produkty Dedra. Okazało się, że moja koleżanka ma ten sam problem, pokazałam jej 
katalog Dedra. Zarejestrowała się i podała podczas rejestracji mój numer klienta. Teraz 
może kupować taniej, a ja zarabiam na jej zakupach i sama też korzystam ze zniżki. 
Zaczęłam prowadzić szkolenia w mojej okolicy dla moich przyjaciół, doradzając im, 
jak korzystać z urządzeń elektrycznych i środków czystości. Ponadto, rejestrowałam 
i motywowałam swoich podopiecznych. W 2016 roku, mam zamiar uruchomić działalność 
gospodarczą, by moja prowizja była przelewana mi na konto.

Podejmij współpracę z DEDRA a zyskasz nawet 30% wartości twojego zamówienia! Zostań koordynatorem by 
zyskać znacznie więcej (prowizja z zakupy w sieci do 12%). Podziel się opinią o produktach. Podejmij współpracę z 
DEDRA i ciesz się korzyściami już dziś.

DROGA DO SUKCESU

Złóż pierwsze zamówienie na www.mojadedra.pl. Otrzymasz numer klienta w ten sposób staniesz się   
koordynatorem. REJESTRACJA JEST DARMOWA. 

Rejestrując nowych klientów utworzysz sieć, która będzie przynosić zyski. Podczas rejestracji nowego   
klienta w wyznaczonym polu podaj numer koordynatora.

Raz w miesiącu kwota którą zarobiłeś zostanie przelana na twoje konto klienta. Będziesz mógł zrobić  
za nią zakupy w DEDRA. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą kwota jaką zarobiłeś zostanie przelana 
na twój numer konta na początku przyszłego miesiąca.

26 PŁYNÓW DO PŁUKANIA TKANIN
• 4x więcej perfum
• 6x mocniej skoncentrowane 
    750 ml = 4,5 litra
• technologia Elastil ME
• wybierz spośród 26 zapachów
• na www.mojadedra.pl
• cena dla zarejestrowanych 15,30 zł

Nasze produkty są mocniej skoncentrowane niż popularna chemia niemiecka. 
Więcej znajdziesz na www.mojadedra.pl lub pod numerem +48 717 166 648. 

3

2

1

3 KROKI DO SUKCESU

CENA 
19,90 zł



Zamówienie o wartości 216,90 zł to pierwszy krok w programie DOBRY START. 
Motywuj nowych klientów do zdobywania prezentów w programie DOBRY START.
Zamówienie o wartości 216,90 zł to pierwszy krok w programie 

SZYBKI ROZWÓJ

BAWEŁNIANA 
KOSZULKA POLO

TOSTER lub CZAJNIK 
BEZPRZEWODOWY TURBOMIXER

TURBO 
PROCESSOR

Więcej znajdziesz na www.mojadedra.pl lub pod numerem +48 717 166 648. 

WARTOŚĆ PREZENTU 
214,90 zł

FC7668

FC7669

FC7670

EL75621

EL75622

EL75623

*Promocja zaczyna się 01. 05. 2016 i trwa do odwołania lub do 30. 09. 2016. 
Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany prezentów w trakcie promocji. 

EL75612

EL75641 

EL75642 

EL75643 EL75631

EL75632 

EL75633

WARTOŚĆ PREZENTU

414,90 zł
WARTOŚĆ PREZENTU

99,9 zł

WARTOŚĆ PREZENTU

247,90 zł

2 ZAREJESTROWANYCH

KLIENTÓW

REJESTRUJ NOWYCH KLIENTÓW to się opłaca. Podczas rejestracji stajesz się ich koordynatorem. Gdy ich pierwsze 
zamówienie będzie miało wartość co najmniej 216,90 zł (każdego z zamawiających). Każdy nowy klient przyniesie ci 
dodatkowe pieniądze a także cenne upominki. 

Rejestrując 2, 4, 6 lub 8 nowych klientów łatwiej będzie Ci zdobyć nagrody. NAJCENNIEJSZA Z NICH MA WARTOŚĆ 
414,90 zł. Dzięki nowym rejestracjom otrzymasz zniżki na produkty dostępne sklepie internetowym. 
W zakładce „Gra o punkty“.

WSKAZÓWKA:

SPÓJRZ CO MOŻESZ ZYSKAĆ:

4 ZAREJESTROWANYCH

KLIENTÓW 6 ZAREJESTROWANYCH

KLIENTÓW 8 ZAREJESTROWANYCH

KLIENTÓW

ZAPRACUJ NA SWÓJ SUKCES! ZBUDUJ SIEĆ I ZARABIAJ WIĘCEJ!

Odkryj produkty DEDRA INNOVATION

•  20 letnie doświadczenie w produkcji chemii domowej
•  staramy się aby nasze produkty były ekologiczne i najlepsze na rynku – mocno skoncentrowane 
•  jedna z największych fi rm w sprzedaży bezpośredniej w Czechach i na Słowacji
•  jesteśmy prestiżową marką – otrzymaliśmy Superbrands 2015 i 2016
•  w naszym sklepie internetowym pojawia się do 200 nowych produktów raz na 30 dni  
•  wypróbuj produkty DEDRA INNOVATION już dziś



ZAMÓWIENIA przez 3 kolejne miesiące
PREZENTY ZA WSPÓŁPRACĘ

Przykład:
Przy pierwszym zamówieniu w kwietniu o wartości 216,90 zł otrzymujesz bezpłatnie PŁYN DO PŁUKANIA TKANIN, NANOX SPRAY DO ŁAZIENKI 500 ml.
Przy kolejnym zamówieniu w maju o wartości 249,90 zł otrzymasz bezpłatnie: PROSZEK DO PRANIA BIAŁYCH RZECZY i NANOX WINDOW 500 ml.
Przy trzecim zamówieniu w czerwcu o wartości 299,90 zł otrzymasz bezpłatnie: PERFUMY 100ml wybrane losowo, ŻEL POD PRYSZNIC 500 ml, AQUATIX BALSAM
płyn do mycia naczyń 500 ml.
Gdy konsultant jest bardzo aktywny wszystkie prezenty można otrzymać już w pierwszym miesiącu współpracy.

Oferta dostępna wyłącznie dla nowych konsultantów wprowadzonych przez koordynatora.
Koordynator jest twoją przepustką do udanej współpracy z nami. Koordynator zna nasze produkty pomoże ci podjąć decyzję. Koordynator nauczy cię pracy z katalogiem,

jeśli naprawdę chcesz to będziesz zarabiać pieniądze i czerpać z tego przyjemność.  :-)

Oferta motywacyjna jest ważna do odwołania, więcej informacji na stronie www.mojadedra.pl 

Kwota minimalna: 

216,90 zł 
ceny katalogowe 

W prezencie otrzymasz
PŁYN DO PŁUKANIA TKANIN

+ NANOX spray do łazienki
500 ml

Kwota minimalna: 

249,90 zł 
ceny katalogowe 

W prezencie otrzymasz 
PROSZEK DO PRANIA 

BIAŁYCH RZECZY I NANOX
WINDOW 500 ml

DOBRY START
PROGRAM MOTYWACYJNY DLA NOWYCH KLIENTÓW

Twój koordynator  

 NAZWISKO:                              NUMER:                              TELEFON:                              E-MAIL:

PROGRAM MOTYWACYJNY DLA NOWYCH KLIENTÓWPROGRAM MOTYWACYJNY DLA NOWYCH KLIENTÓW

Warunki programu DOBRY START:
• Prezenty otrzymujesz po spełnieniu warunków.
• Program jest rozłożony na 3 kolejne miesiące kalendarzowe. W przypadku     
    niespełnienia warunków programu (3 kolejne miesiące / 3 zamówienia) uczestnik 
    zostaje z niego wycofany.
• Każdy uczestnik może wziąć udział w programie dobry start tylko raz.
• Aby program dobry start został uruchomiony konieczne jest wprowadzenie numeru    
    koordynatora oraz nazwiska podczas rejestracji.

KOLEJNY miesiąc
2. MIESIĄC współpracy

KOLEJNY miesiąc
3. MIESIĄC współpracy

Twoje 1 ZAMÓWIENIE 
1. MIESIĄC współpracy

Kwota minimalna: 

299,90 zł 
ceny katalogowe W prezencie otrzymasz:

PERFUMY 100 ml 
+ ŻEL POD PRYSZNIC 500 ml 

+ AQUATIX BALSAM 
płyn do mycia naczyń 500 ml

GRATIS

ZAMÓWIENIE

TWOJE 1.
ZAMÓWIENIE

KOLEJNY

TWOJE 2.
ZAMÓWIENIE

KOLEJNY

TWOJE 3.
ZAMÓWIENIE

PREZENTY RAZEM 

210 zł

Współpraca z koordynatorem jest opłacalna.
Nazwy produktów są zastrzeżone.  

GRATIS

GRATIS

Prezent
o wartości 

29,90 zł
Prezent

o wartości 

144,90 zł

Warunki programu 

GRATISGRATISGRATIS

Prezent
o wartości 

35,90 zł
GRATIS144,90 zł

AA0258PL


