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VYDĚLÁVAT s DEDROUDEDRA INNOVATIONS
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O FIRMĚ DEDRA INNOVATIONS
Více než 25 let ti lidé v DEDŘE přinášejí skvělé produkty

      Všechny drogistické výrobky vyrábíme v naší továrně v ČR

Ekologie především! Vyrábíme pro tebe tu nejvíce koncentrovanou drogerii na trhu

      Využíváme obaly z recyklátu.

      Spolu vytváříme jednu z největších fi rem MLM v ČR, SR a Polsku

v ČR10 let

2022

8×8×

ŽÁDNÝ z NAŠICH VÝROBKŮ
není testovaný na zvířatech!

Garance spokojenosti 
u DROGERIE

30 dní/80 %

2Ceny produktů v marketingovém plánu jsou ilustrační. Slouží pouze pro vysvětlení způsobu výpočtu slev a provizí.



Chceš vydělávat na prodeji? 
Jdi na stránku 5

Chceš získat až 23% slevu na nákup? 
Jdi na stránku 4

    Nakupuješ u nás poprvé?
Provedla jsi svůj první nákup bez registrace 
nebo vyplnění čísla jiného koordinátora? 
V tomto případě nakupuješ za katalogové 
ceny. Tuto možnost využívají zákazníci pro 
jednorázový nákup.  

První nákup – vytvoř si 
svoji registraci
Udělej první objednávku a v košíku si vyber 
volbu „nákup s registrací“. Můžeš se také rovnou 
registrovat. Tímto se ti u DEDRY vytvoří tvůj 
zákaznický účet. Přihlašovací jméno je tvůj email, 
který jsi zadala při objednávání nebo registraci.

    Proč nezískávám provize? 
Provize jsou přiznávány tehdy, když nově 
registrovaný zákazník uvede tvoje zákaznické 
číslo ve své registraci nebo objednávce. 

    Nyní nakupuješ za 
katalogovou cenu
Nevyplnila jsi číslo koordinátora, proto 
nakupuješ za katalogovou cenu. Je to cena, 
kterou najdeš v tištěném katalogu DEDRA 
nebo na webové stránce bez přihlášení. 

Katalogová cena aviváže (KC)........159 Kč  
Ty nakupuješ za ..............................159 Kč

Provize jsou rovněž nulové, nemáš 
registrováno nikoho pod sebou.

JÁ

NÁKUP BEZ KOORDINÁTORA

Neznáš své heslo k profi lu? Jdi na webovou stránku a v dialogu 
„Přihlas se“ zvol „Zapomněli jste své heslo?“. Vepiš email, který 
jsi použila při registraci/nákupu. Do tvého emailu pak dorazí link 
na obnovení hesla. 

Jak na zapomenuté heslo?

Vítej mezi Dedruškami a Dedrušáky! V této brožuře se ti pokusíme objasnit, jak funguje provizní systém
fi rmy Vaše DEDRA. Ukážeme ti, kolik můžeš na sortimentu ušetřit, vydělat nebo jak získat produkty zdarma.
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159.00 Kč   včetně DPH

Avivážní kondicionér
L‘AVIVAGE®



Chceš se stát koordinátorem? Získávat provize nebo slevy z ceny nákupu? 
Jdi na stránku 6

    Nakupuješ sama pro 
sebe a chceš ušetřit?
Náš prodej je založen na konceptu MLM. 
Funguje u nás doporučování. Jestliže ti naši 
fi rmu někdo doporučil, má právo získat  
odměnu ve formě slevy nebo provizi. Ty na 
oplátku získáš slevu z nákupu. Využij tuto 
možnost, zlevníš si svůj nákup. 

    Chceš získat slevu? 
Registrace je ZDARMA!
Doplnění koordinátora do tvého zákaznického 
profi lu je snadné. Přihlas se na www stránky 
fi rmy a v zákaznickém profi lu – zobraz více 
údajů – vepiš číslo koordinátora.  Pokud je toto 
pole vyplněno, tak již nakupuješ se slevou.

    Koordinátorem je tvůj 
známý. Najdi si ho v mapě 
prodejců
Pokud ti fi rmu DEDRA doporučila tvá kamarádka 
nebo kolegyně, tak máš vyhráno. Jako 
koordinátora uveď ji. Určitě ji tímto potěšíš. 
Druhou možností je výběr koordinátora na webu 
DEDRA. Zde najdi číslo prodejce ve tvém okolí. 
Nevíš si s něčim rady?
Zavolej nebo napiš do fi rmy. 

JÁ

MŮJ 
KOORDINÁTOR

Zájemce o tyto produkty registruj jako nové zákazníky. Získáš 
za ně provizi z prodeje až 12 %. Podrobnosti na straně 7. 
Výhodou je, že zákazník tyto dražší elektrospotřebiče koupí přímo 
u nás. Záruku na tento produkt bude držet DEDRA místo tebe.  

Co je CÍLOFFKA?

NÁKUP S KOORDINÁTOREM
Jsme rádi, že u nás nakupuješ častěji a ráda. 
Tvoji věrnost rádi odměníme slevou až 23 % na tvůj nákup. 

    Za kolik nakupuju 
s vyplněným číslem 
koordinátora?
Nákup se slevou 23,5 % z katalogové ceny. 

Provize jsou nulové, ale i to se dá napravit. 
Staň se koordinátorkou. 

katalogová cena (KC)..........................159 Kč
nakupuješ za (JNC) .........................122,31 Kč
ušetříš ........................ 36,69 Kč

MŮJ KOORDINÁTOR

JÁ = 1. LINIE MÉHO KOORDINÁTORA
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122.31 Kč   včetně DPH

Avivážní kondicionér
L‘AVIVAGE®



Chceš se stát prodejcem-koordinátorem a budovat svou síť, získávat provize a dále prodávat? 
Jdi na stránku 4

    Výrobky DEDRA můžete 
prodávat i v obchodě 
nebo e-shopu
Společnost DEDRA ti umožňuje prodávat své 
produkty nejen tvým známým, ale i v rámci 
obchodu nebo e-shopu na internetu. 

Z prodeje produktů 
můžeš mít marži až 30 %
Zaregistrovala ses bez koordinátora? 
Přihlas se na web fi rmy a v zákaznickém 
profi lu – zobraz více údajů- vepiš číslo 
koordinátora. Pokud je již vyplněno, tak 
už nakupuješ se slevou. Pro doplnění 
fakturačních údajů – IČ, DIČ nás kontaktuj 
emailem nebo telefonicky.  

    Najdi si svého 
autokoordinátora
Pro nalezení koordinátora jdi na web www.dedra.cz
a během registrace použij automatický výběr 
koordinátora. Vyhledej prodejce ve svém okolí 
– nejlépe v tvém městě. Můžeš u něho najít první 
rady, jak začít. Po registrování se můžeš přidat do 
autokoordinátora i ty.

 Pokud objednáš v jednom měsíci v jedné nebo více 
objednávkách za více než 3000 Kč, tak ti dáme marži 30 % 
na výrobky, na které platí marže 20%. Více o této slevě najdeš 
na straně 11 nebo v JOKP podmínkách na webu.

Získej VIP marži 30% na vše.

Vykročte do světa podnikání a soběstačnosti. Začněte nakupovat drogerii DEDRA i pro ostatní. 
Rozdávejte radost s produkty DEDRA a vydělávejte na prodeji ostatním.

    Příklad výpočtu marže 
na produkty
Marže na výrobky je až 30 %. Výjimkou je 
zboží ve výprodeji a akci CílOFFka, tyto jsou 
prodávány za stejnou cenu pro všechny.

tvá prodejní cena (KC)  ........................... 399 Kč  
nakupuješ za (JNC)........................... 306,92 Kč 
tvůj okamžitý zisk ........... 92,08 Kč

PRODEJCE SORTIMENTU DEDRA

MŮJ 
KOORDINÁTOR

JÁ
PRODEJCE

MŮJ KOORDINÁTOR

JÁ = 1. LINIE MÉHO KOORDINÁTORA
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306.92 Kč   včetně DPH

EKO TABLETY na bílé 
prádlo, 60 tablet 
ECOTABS BIANCO



VYDĚLÁVEJ NA DOPORUČOVÁNÍ

Chceš budovat svou síť? Vydělávat ještě víc!!! 
Přečti si stránku 7

    Staň se koordinátorem, 
je to ZDARMA
Koordinátorem může být každý náš regis-
trovaný zákazník. Registrace je ZDARMA, 
neplatí se žádné vstupní nebo registrační 
poplatky. Pokud nejsi ještě registrovaný, 
stačí to udělat první objednávkou nebo 
registračním formulářem.  

    Pro vyplacení provize 
stačí 1 objednávka 
v jakékoliv výši.
Pro připsání provize ti stačí udělat jeden nákup 
v jakékoliv výši. Například od jedné koruny 
a výše.

    Výšku provize najdeš 
v Aktivity reportu. Výplata 
provize
Výši aktuální možné provize můžeš sledovat v 
přehledu Aktivity report na webu po přihlášení. 
Přiznanou provizi můžeš vybírat ve formě slevy 
na zboží. Provizi můžeme poslat na účet v 
případě, pokud podnikáš a vlastníš 
živnostenský list. Zároveň její výše přesahuje 
1000 Kč. Pokud je provize nižší, je ji nutné 
vždy využít ve slevě zboží. 

    Nový zákazník musí 
vyplnit tvé číslo zákazníka
v registraci
Při registraci nového zákazníka nezapomeň 
vyplnit své číslo zákazníka. Nejlepší registrace 
je vždy spojena s objednávkou. Snaž se k 
motivaci nového zákazníka využít „Úspěšný 
start“ ze strany 9. Číslo koordinátora lze vyplnit 
i později dodatečně. Provize za Úspěšný start 
nejsou přiznávány zpětně. 

Po registraci najdeš své číslo zákazníka vedle svého jména na webu 
po přihlášení nahoře vlevo. Jedná se o 6 místní náhodné číslo. 
V případě, že ho nemůžeš najít, zavolej nebo napiš do fi rmy. 
Rádi ti ho pomůžeme zjistit. 

Kde najdu své číslo zákazníka?

Využij to nejcennější, co máš, své znalosti. Doporučuj ostatním tebou vyzkoušené produkty DEDRA.  
Vydělávejte na tom, co máte rádi. Registruj další zákazníky

zákazník 1
Koupil Robot 5990 Kč
Provize pro mě 6%
tj. 297,02 Kč

zákazník 2
Koupil Bianco 399 Kč
Provize pro mě 8%
tj. 26,38 Kč

JÁ
PRODEJCE

zákazník 3
Koupil čistič 990 Kč
Provize pro mě 6%
tj. 49,09 Kč

JÁ

1. LINIE ZÁKAZNÍKŮ – zisk 372,49 Kč372,49372,49 Kč Kč
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5990.00 Kč   včetně DPH

ROBOTHEUM® 1000 W 
revoluční hnětací 
dvojhák, 5 L nádoba



STAŇ SE SUPER KOORDINÁTOR

Chceš nejen budovat síť? Chceš dál prodávat a ještě víc vydělat?  
Jdi na stránku 8

    Nulové investice 
na začátku
Koordinátorem může být každý náš regis-
trovaný zákazník. Registrace je ZDARMA, 
neplatí se žádné vstupní nebo registrační 
poplatky. Nejsi ještě registrovaný? 
Udělej první objednávku nebo vyplň
registrační formulář.  

    Existují 3 provizní cesty
V našem detailním marketingovém plánu jsou 
tři různé provizní cesty. Liší se % v liniích. 
Zjednodušeně se dělí na drogerii, cíloffku 
a ostatní sortiment. Podrobně o nich píšeme 
v JOP na www. 

    Provize vyplácíme 
až do 10 linie
Provizi získáš až do 10. linie pod tebou registro-
vaných zákazníků. Čím delší a širší bude tvá síť, 
tím více vyděláš. Pro výplatu od 6. do 10. linie 
musíš mít v 1. linii stejný počet aktivních. Tj. 6 
aktivních v 1. linii = provize z 6. linie, 7-7, 8-8, 
9-9 a 10-10, pokud existují zákazníci v této linii.

    Nepotřebuješ získávat 
body skupiny nebo body 
aktivity
Nepočítáme body ve skupině tak, jak to dělají 
jiní. Z tohoto důvodu neaktivní osoby nekrátí
 tvé provize z dalších linií. Netrestáme tě za 
neaktivní části tvé sítě. Provize získáš vždy – 
body aktivity nejsou potřeba. 

Provize vypočítáváme z nákupní ceny bez DPH 21%. Nejsou po-
třebné body aktivity. Vždy je počítáme v korunách – na zł nebo € 
je přepočítáváme aktuálním kurzem ke dni fakturace. Provize závisí 
na druhu produktu. Drogerie, CílOFFka a ostatní produkty.  

Jak počítáme provize?

zákazník 1
Koupil Robot 5990 Kč
Provize pro mě 6%
tj. 297,02 Kč

zákazník 3
Koupil čistič 990 Kč
Provize pro mě 6%
tj. 49,09 Kč

zákazník 2
Koupil Bianco 399 Kč
Provize pro mě 8%
tj. 26,38 Kč

JÁ
PRODEJCE

zákazník 1 – 1
Koupil Robot 5990 Kč
Provize pro mě 2%
tj. 99,01 Kč

zákazník 1 – 2
Koupil Robot 5990 Kč
Provize pro mě 2%
tj. 99,01 Kč

zákazník 2 – 2 
Koupil Bianco 399 Kč
Provize pro mě 3%
tj. 9,89 Kč

zákazník 2 – 1
Koupil Bianco 399 Kč
Provize pro mě 3%
tj. 9,89 Kč

zákazník 3 – 1
Koupil čistič 990 Kč
Provize pro mě 2%
tj. 16,36 Kč

zákazník 3 – 2
Koupil čistič 990 Kč
Provize pro mě 2%
tj. 16,36 Kč

zákazník 3 – 2 – 1
Koupil čistič 990 Kč
Provize pro mě 1%
tj. 8,18 Kč

zákazník 2 – 2 – 1
Koupil Bianco 399 Kč
Provize pro mě 2%
tj. 6,60 Kč

zákazník 2 – 2 – 2
Koupil Bianco 399 Kč
Provize pro mě 2%
tj. 6,60 Kč

JÁ

1. LINIE ZÁKAZNÍKŮ – zisk v linii 372,49 Kč

2. LINIE ZÁKAZNÍKŮ – zisk v linii 250,52 Kč

3. LINIE ZÁKAZNÍKŮ – zisk v linii   21,38 Kč

      644,39 Kč

Začni budovat svou síť. Snaž se být lepší a pracovat více než ostatní. 
S DEDROU platí – čím víc pracuješ, tím víc získáváš!
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990.00 Kč   včetně DPH

Ruční parní čistič 
400 ml, SYSTEMAT
PARDOM®



STAŇ SE SUPER KOORDINÁTOREM S PRODEJEM

Poznej naše akce na podporu prodeje 
Úspěšný start na straně 9     Rozvojové programy na straně 10

    Budu žít životem super 
Dedrušky, vytvořím 
si přezdívku
Mým posláním je pomáhat ostatním 
s registracemi a nákupem. Nejen v mé 
skupině, ale i dalším zájemcům. Pomoc 
se vždy vyplácí. Budu prostě žít DEDROU.  

    Filmy, blogy, pomoc 
všem. Budu propagovat 
DEDRA LIFESTYLE
Ti nejlepší z nás propagují značku všude, je 
jejich součástí. My ti budeme nápomocni ve 
vytváření nových produktů, nových příležitostí. 
To ti zaručujeme! Ruku na to! 

    V online světě využívej 
odkazy s PPK 
Na facebooku, v blogu, u fi lmů na youtube. 
Tam všude využívej odkazy na produkty, které 
vygeneruješ na stránce DEDRA. Obsahují kód 
PPK, který ti zajistí automatické přiřazení 
zákazníka v případě jeho nákupu s registrací. 
Více o ppk na www.dedra.cz.

    Vytvoř si pověst odborníka 
– pomůže ti při prodeji
Kdekoliv budeš komunikovat, tak vždy pamatuj 
na slušné vychování. Reprezentuješ nejen fi rmu 
DEDRA, ale hlavně sebe sama. Pozitivní přijímej 
s pokorou a negativní vždy proměň ve svůj 
 prospěch. Vciťuj se do svých posluchačů – všímej 
si, co zajímá tvé okolí nebo lidé ve skupinách. 
Buď stručná. 

Na fi remních stránkách jsou Jednoduché klubové podmínky (JOKP). V nich najdeš tabulky 
procent provizí ve všech liniích detailně. V JOKP jsou i zásady reklamací, zasílání zboží 
a dalších. Doporučujeme se s nimi seznámit…

Kde přesně najdu všechny procenta provizí?

Žij DEDROU. Využívej všechny své zkušenosti. Tohle je už plné podnikání. 
Díky své práci se můžeš stát nezávislou. Zařaď se mezi naše nejlepší Dedrušky.

JÁ – Prodám za 5000 Kč s marží     1150 Kč

1. LINIE ZÁKAZNÍKŮ – zisk v linii 372,49 Kč

2. LINIE ZÁKAZNÍKŮ – zisk v linii 250,52 Kč

3. LINIE ZÁKAZNÍKŮ – zisk v linii   21,38 Kč

    1794,39 Kč
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zákazník 1
Koupil Robot 5990 Kč
Provize pro mě 6%
tj. 693,22 Kč

zákazník 3
Koupil čistič 990 Kč
Provize pro mě 6%
tj. 49,09 Kč

zákazník 2
Koupil Bianco 399 Kč
Provize pro mě 8%
tj. 26,38 Kč

JÁ
PRODEJCE

zákazník 1 – 1
Koupil Robot 5990 Kč
Provize pro mě 2%
tj. 99,01 Kč

zákazník 1 – 2
Koupil Robot 5990 Kč
Provize pro mě 2%
tj. 99,01 Kč

zákazník 2 – 2 
Koupil Bianco 399 Kč
Provize pro mě 3%
tj. 9,89 Kč

zákazník 2 – 1
Koupil Bianco 399 Kč
Provize pro mě 3%
tj. 9,89 Kč

zákazník 3 – 1
Koupil čistič 990 Kč
Provize pro mě 2%
tj. 16,36 Kč

zákazník 3 – 2
Koupil čistič 990 Kč
Provize pro mě 2%
tj. 16,36 Kč

zákazník 3 – 2 – 1
Koupil čistič 990 Kč
Provize pro mě 1%
tj. 8,18 Kč

zákazník 2 – 2 – 1
Koupil Bianco 399 Kč
Provize pro mě 2%
tj. 6,60 Kč

zákazník 2 – 2 – 2
Koupil Bianco 399 Kč
Provize pro mě 2%
tj. 6,60 Kč



ÚSPĚŠNÝ START

!!!Tip pro koordinátora
200 Kč / 8€ / 29,90 zł získá do provizí koordinátor nově registrovaného zákazníka, pokud splní všechny 3 kroky. 

Nevadí, pokud nesplníš některou z podmínek, tak máš šanci splnit některý z následujících 
kroků. Úspěšný start je platný pouze pro nové zákazníky jednou – v první objednávce 
musí mít uvedené číslo koordinátora!

Co když jsem nesplnil první krok?

Díky tomuto programu můžeš získat produkty z naší nabídky ZDARMA. Stačí jen, aby tvé první tři objednávky nebo objednávky nového zákazníka 
přesáhly určitou hodnotu. Tyto tři objednávky musíš provést do 3 měsíců od první registrace. 

Objednávky
Kroky

Dárek 
Automaticky ti ho přidáme 

do objednávky
Minimální hodnota objednávky

(v katalogových cenách)

1300 Kč 
52€ / 216,90 zł1 Avivážní kondicionér 750 ml

Xonox ECO SPA čístič koupelen 500 ml

2 1500 Kč 
60€ / 249,90 zł

 Prací prášek na bílé prádlo
EKO parfémový superkoncentrát 750 ml

3 1800 Kč 
72€ / 299,90 zł

EDP Parfém 100 ml
Sprchový gel 500 ml 

Aquatix ECOBalsam na ruční mytí nádobí 500 ml

1. KROK 2. KROK 3. KROK
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VIP PROGRAM

Staň se super koordinátorem ! 
Více info na straně 8     

    Získej VIP marži 30% 
na vše
Díky VIP programu získáš marži 30% i na 
výrobky, kde platí marže 20%. Zlepšíš si tak 
svůj zisk o 10%. VIP marže se nevztahuje na 
výrobky označené jako „Netto cena“, 
„Doprodej“ a „Cíloffka“. Pro VIP musíš mít 
aktivovaný systém slev viz strana 4.  

    Aktivuj VIP měsíčními 
nákupy nad 3000 Kč 
Pokud součet objednávek v kalendářním měsíci 
přesáhne 3000 Kč automaticky se kvalifi kuješ 
do VIP programu. Tato VIP marže 30 % na 
vše bude platit OKAMŽITĚ ode dne splnění 
podmínky až do KONCE NÁSLEDUJÍCÍHO 
kalendářního MĚSÍCE. 

    Vyzkoušej novinky ve 
VIP DEMO programu 
U vybraných novinek ti umožníme otestovat 
nebo objednat na ukázku pro zákazníky 
výrobky z naší nabídky. DEMO nabídku najdeš 
v hlavním menu nebo po vyhledání slova 
DEMO. Snížená cena výrobku se nesmí objevit 
na webu. Produkty máš na vyzkoušení nebo 
prezentaci.

Pro naše nejlepší zákazníky jsme vytvořili VIP program. 
Program zahrnuje možnost zvýhodněného nákupu zkušebních produktů nebo ...



KONFERENCE PRO NEJLEPŠÍ

GRAN CANARIA 2016

EGYPT 2014

THAJSKO 2017

BRNO 2017

DALŠÍ PŘÍBĚHY V ŽHAVÝCH NOVINKÁCH NA WWW.DEDRA.CZ
11



Připoj se k nám ve skupině

Vaše Dedra, s.r.o.
Podhradní 69
552 03 Česká Skalice
IČO 27482731
CZ - www.dedra.cz, tel. +420 499 599 577
SK - www.idedra.sk, tel. +421 233 056 591
PL - www.mojadedra.pl, tel. +48 222 63 00 63

PRODEJCI a KOORDINÁTOŘI - DEDRA
www.fb.com/vase.dedra
DEDRA.INNOVATIONS


