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O FIRME DEDRA INNOVATIONS
Viac ako 20 rokov ti ľudia v DEDRE prinášajú skvelé produkty.

      Všetky drogistické výrobky vyrábame v našej továrni v ČR        .

Ekológia predovšetkým! Vyrábame pre teba tú najviac koncentrovanú drogériu na trhu.

      Využívame obaly z recyklátu.

      Spolu vytvárame jednu z najväčších fi riem MLM v ČR, SR a Poľsku.

ŽIADEN z NAŠICH VÝROBKOV
nie je testovaný na zvieratách!

Garancia spokojnosti
pri DROGÉRII

30 dní/80 %

2Ceny produktov v marketingovom pláne sú ilustračné. Slúžia len pre vysvetlenie spôsobu výpočtu zliav a provízií. Použitý kurz pri výpočtu je 25,60 Kč za €.

      .

v ČR10 let

2022

8×8×



Chceš zarábať na predaji? 
Choď na stránku 5

Chceš získať až 23% zľavu na nákup? 
Choď na stránku 4

    Tvoj prvý nákup u nás?
Urobila si svoj prvý nákup bez registrácie 
alebo vyplnenia čísla iného koordinátora? 
V tomto prípade nakupuješ za katalógové 
ceny. Túto možnosť využívajú zákazníci pre 
jednorazový nákup.

Prvý nákup – vytvor si 
svoju registráciu
Urob prvú objednávku a v košíku si vyber voľbu 
„nákup s registráciou“. Môžeš sa tiež rovno 
registrovať. Týmto sa ti v DEDRE vytvorí tvoj 
zákaznícky účet. Prihlasovacie meno je tvoj email, 
ktorý si zadala pri objednávaní alebo registrácii.

    Prečo nezískavam 
provízie? 
Provízie sú priznávané vtedy, keď 
novoregistrovaný zákazník uvedie tvoje 
zákaznícke číslo v svojej registrácii 
alebo objednávke.

    Teraz nakupuješ za 
katalógovú cenu
Nevyplnila si číslo koordinátora, preto 
nakupuješ za katalógovú cenu. Je to cena, 
ktorú nájdeš v tlačenom katalógu DEDRA 
alebo na webovej stránke bez prihlásenia. 

Katalógová cena aviváže (KC)........6,39 €  
Ty nakupuješ za ..............................6,39 €

Provízie sú rovnako nulové, nemáš 
pod sebou nikoho registrovaného.

JA

NÁKUP BEZ KOORDINÁTORA

Nepoznáš svoj heslo k profi lu? Choď na webovú stránku 
a v dialógu „Prihlás sa“ zvoľ „Zabudli ste svoje heslo?“. 
Vpíš email, ktorý si použila pri registrácii/nákupe. 
Do tvojho emailu potom dôjde link na obnovenie hesla.

Ako na zabudnuté heslo?

Vitaj medzi Dedruškami a Dedrušiakmi! V tejto brožúre sa ti pokúsime objasniť, ako funguje provízny systém
fi rmy Vaše DEDRA. Ukážeme ti, koľko môžeš na sortimente ušetriť, zarobiť alebo ako získať produkty zadarmo.
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6.39 €   vrátane DPH

Avivážny kondicionér
L‘AVIVAGE®



Chceš sa stáť koordinátorom? Získavať provízie alebo zľavy z ceny nákupu? 
Choď na stránku 6

    Nakupuješ sama pre 
seba a chceš ušetriť?
Náš predaj je založený na koncepte MLM. 
Funguje u nás odporúčanie. Ak ti našu fi rmu 
niekto odporučil, má právo získať  odmenu 
vo forme zľavy alebo provízie. Ty na oplátku 
získaš zľavu na nákup. Využi túto možnosť, 
zlacníš si svoj nákup. 

    Chceš získať zľavu? 
Registrácia je ZADARMO!
Doplnenie koordinátora do tvojho 
zákazníckeho profi lu je jednoduché. Prihlás sa 
na www stránky fi rmy a v zákazníckom profi le 
– zobraz viac údajov – vpíš číslo koordinátora.  
Ak je toto pole vyplnené, tak už nakupuješ so 
zľavou.

    Koordinátorom je tvoj 
známy. Zadaj jej zľavové 
číslo pri registrácii.
Ak ti fi rmu DEDRA odporučila tvoja kamarátka 
alebo kolegyňa, je to pre teba výhra. Ako 
koordinátora uveď ju. Určite ju týmto potešíš. 
Druhou možnosťou je výber koordinátora na 
mape predajcov na webe DEDRA. Tu nájdi číslo 
predajcu v tvojom okolí. Nevieš si s niečím rady?
Zavolaj alebo napíš do fi rmy.

JA

MÔJ 
KOORDINÁTOR

Záujemcov o tieto produkty registruj ako nových zákazníkov. Získaš 
za nich províziu z predaja až 12 %. Podrobnosti na strane 7. 
Výhodou je, že zákazník tieto drahšie výrobky kúpi priamo u nás. 
Záruku na tento produkt bude držať DEDRA namiesto teba.

Čo je CÍLOFFKA?

NÁKUP S KOORDINÁTOROM
Sme radi, že u nás nakupuješ častejšie a rada. 
Tvoju vernosť radi odmeníme zľavou až 23 % na tvoj nákup.

    Za koľko nakupujem 
s vyplneným číslom 
koordinátora?
Nákup so zľavou 23,5 % z katalógovej ceny. 

Provízie sú nulové, ale aj to sa dá napraviť. 
Staň sa koordinátorkou.

KATALÓGOVÁ cena (KC).................. 
nakupuješ za (JNC) .......................... 
ušetríš ..............................

6,39  €
4,92  €

1,47 €

MÔJ KOORDINÁTOR

JA = 1. LÍNIA MÔHO KOORDINÁTORA
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4.92 €   vrátane DPH

Avivážní kondicionér
L‘AVIVAGE®



Chceš sa stáť predajcom-koordinátorom a budovať svoju sieť, získavať provízie a ďalej predávať? 
Choď na stránku 4

    Výrobky DEDRA môžete 
predávať aj v obchode 
alebo e-shope
Spoločnosť DEDRA ti umožňuje predávať svoje 
produkty nielen tvojim známym, ale aj v rámci 
obchodu alebo e-shopu na internete. 

Z predaja produktov 
môžeš mať maržu až 30 %
Zaregistrovala si sa bez koordinátora? Prihlás 
sa na web fi rmy a v zákazníckom profi le – 
zobraz viac údajov – vpíš číslo koordinátora. 
Ak je už vyplnené, tak už nakupuješ so zľavou. 
Pre doplnenie fakturačných údajov – IČ, DIČ 
nás kontaktuj emailom alebo telefonicky.   

    Nájdi si svojho  
autokoordinátora
Pre nájdenie koordinátora prejdi na web 
www.dedra.cz/sk., počas registrácie použi 
automatický výber koordinátora. Vyhľadaj 
predajcu vo svojom okolí – najlepšie v tvojom 
meste. Môžeš u neho nájsť prvé rady, ako 
začať. Po registrovaní sa môžeš pridať do 
autokoordinátora aj ty.

 Ak objednáš v jednom mesiaci v jednej alebo viacerých 
objednávkach za viac ako 115 €, tak ti dáme maržu 30 % 
na výrobky, na ktoré platí marža 20%. Viac o tejto zľave nájdeš 
na strane 11 alebo v obchodných podmienkach na webe.

Získaj VIP maržu 30% na všetko

Vykročte do sveta podnikania a sebestačnosti. Začnite nakupovať drogériu DEDRA aj pre ostatných. 
Rozdávajte radosť s produktami DEDRA a zarábajte na predaji ostatným.

    Príklad výpočtu marže 
na produkty
Marža na výrobky je až 30 %. Výnimkou je tovar 
vo výpredaji a akcii CílOFFka, tieto sú predávané 
za rovnakú cenu pre všetkých.

PREDAJCA SORTIMENTU DEDRA

MÔJ 
KOORDINÁTOR

JA
PREDAJCA

MÔJ KOORDINÁTOR

JA = 1. LÍNIA MÔJHO KOORDINÁTORA
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tvoja predajná cena (KC) ................... 
nakupuješ za (JNC) ........................... 
tvoj okamžitý zisk .................

15,99 € 
12,30 € 

3,69 €

JA = 1. LÍNIA MÔJHO KOORDINÁTORA

12.30 €  vrátane DPH

EKO TABLETY na bílé 
prádlo, 60 tablet 
ECOTABS BIANCO



ZARÁBAJ NA ODPORÚČANÍ

Chceš budovať svoju sieť? Zarábaj ešte viac!!!  
Prečítaj si stránku 7

    Staň sa koordinátorom, 
je to ZADARMO
Koordinátorom môže byť každý náš 
registrovaný zákazník. Registrácia je 
ZADARMO, neplatia sa žiadne vstupné 
alebo registračné poplatky. Ak nie si 
ešte registrovaný, stačí to spraviť prvou 
objednávkou alebo registračným formulárom.
  

    Pre vyplatenie provízie 
stačí jedna objednávka 
v akejkoľvek sume
Pre pripísanie provízie ti stačí spraviť jeden nákup 
v ľubovoľnej výške. Napríklad od jednej koruny 
a vyššie. 

    Výšku provízie najdeš 
v „Aktivity report“. Výplata 
provízie.
Výšku aktuálnej možnej provízie môžeš sledovať 
v prehľade „Aktivity report“ na webe po prihlásení. 
Priznanú províziu môžeš vyberať vo forme zľavy 
na tovar. Províziu môžeme poslať na účet v prípade, 
ak podnikáš a vlastníš živnostenský list a zároveň jej 
výška musí presahovať 40 €. Ak je provízia nižšia, 
je ju nutné vždy využiť v zľave na tovare.

    Nový zákazník musí 
vyplniť tvoje číslo zákazníka
v registrácii
Pri registrácii nového zákazníka nezabudni 
vyplniť svoje číslo zákazníka. Najlepšia 
registrácia je vždy spojená s objednávkou. 
Snaž sa k motivácii nového zákazníka využiť 
„Úspešný štart“ zo strany 9. Číslo koordinátora 
sa dá vyplniť aj neskôr dodatočne. Provízie za 
Úspešný štart nie sú priznávané spätne.  

Po registrácii nájdeš svoje číslo zákazníka vedľa svojho mena na 
webe po prihlásení hore vľavo. Jedná sa o 6 miestne náhodné číslo. 
V prípade, že ho nemôžeš nájsť, zavolaj alebo napíš do fi rmy. 
Radi ti ho pomôžeme zistiť.

Kde nájdem svoje číslo zákazníka?

Využi to najcennejšie, čo máš, svoje skúsenosti. Odporúčaj ostatným tebou vyskúšané produkty DEDRA.  
Zarábaj na tom, čo máš rad/a. Registruj ďalších zákazníkov.

JA

1. LÍNIA ZÁKAZNÍKOV – zisk 14,38 €
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14,38 €14,38 €

229.00 €   vrátane DPH

ROBOTHEUM® 1000 W 
revolučný hnetací 
dvojhák, 5 L nádoba

zákazník 1
Kúpil Robot 229 €
Provízia pre mňa 6%
tj. 11,36 €

zákazník 2
Kúpil Bianco 15,99 €
Provízia pre mňa 8%
tj. 1,06 €

JA
PREDAJCA

zákazník 3
Kúpil čistič 39,60 €
Provízia pre mňa 6%
tj. 1,96 €



STAŇ SA SUPER KOORDINÁTOR

Chceš nie len budovať sieť? Chceš ďalej predávať a ešte viac zarábať?    
Choď na stránku 8

    Nulové investície 
na začiatku.
Koordinátorom môže byť každý náš 
registrovaný zákazník. Registrácia je 
ZADARMO, neplatia sa žiadne vstupné 
alebo registračné poplatky. Nie si ešte 
registrovaný? Sprav prvú objednávku 
alebo vyplň registračný formulár.  

    Existujú 3 provízne cesty
V našom detailnom marketingovom pláne sú 
tri rôzne provízne cesty. Líšia sa percentá 
v líniách. Zjednodušene sa delia na drogériu, 
cíloffku a ostatný sortiment. Podrobne o nich 
píšeme v JOP na www. 

    Provízie vyplácame 
až do 10 línie.
Províziu získaš až do 10. línie pod tebou 
registrovaných zákazníkov. Čím dlhšia a širšia 
bude tvoja sieť, tým viac zarobíš. Pre výplatu od 
6. do 10. línie musíš mať v 1. línii rovnaký počet 
aktívnych. Tj. 6 aktívnych zákazníkov v 1. línii = 
provízie z 6. línie, 7-7, 8-8, 9-9 a 10-10, 
ak existujú zákazníci v tejto línii.

    Nepotrebuješ získavať 
body skupiny alebo body 
aktivity.
Nepočítame body v skupine tak, ako to robia iní. 
Z tohoto dôvodu neaktívne osoby nekrátia
tvoje provízie z ďalších línií. Netrestáme ťa za 
neaktívne časti tvojej siete. Provízie získaš vždy – 
body aktivity nie sú potrebné.

Provízie vypočítavame z nákupnej ceny bez DPH 21%. Nie sú 
potrebné body aktivity. Vždy ich počítame v korunách – na zł alebo 
€ ich prepočítavame aktuálnym kurzom ku dňu fakturácie. Provízie 
závisia na druhu produktu. Drogéria, CílOFFka a ostatné produkty.  

Ako počítame provízie?
JA

1. LÍNIA ZÁKAZNÍKOV – zisk v línii   14,38 €

2. LÍNIA ZÁKAZNÍKOV – zisk v línii     9,68 €

3. LÍNIA ZÁKAZNÍKOV – zisk v línii     0,85 €

      24,91 €

Začni budovať svoju sieť. Snaž sa byť lepší a pracovať viac ako ostatný. 
S DEDROU platí – čím viac pracuješ, tým viac získavaš!
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39.60 €   vrátane DPH

Ručný parný čistič 
400 ml, SYSTEMAT
PARDOM®

zákazník 1
Kúpil Robot 229 €
Provízia pre mňa 6%
tj. 11,36 €

zákazník 3
Koupil čistič 39,60 €
Provízia pre mňa 6%
tj. 1,96 €

zákazník 2
Kúpil Bianco 15,99 €
Provízia pre mňa 8%
tj. 1,06 €

JÁ
PREDAJCA

zákazník 1 – 1
Kúpil Robot 229 €
Provízia pre mňa 2%
tj. 3,79 €

zákazník 1 – 2
Kúpil Robot 229 €
Provízia pre mňa 2%
tj. 3,79 €

zákazník 2 – 2 
Kúpil Bianco 15,99 €
Provízia pre mňa 3%
tj. 0,40 €

zákazník 2 – 1
Kúpil Bianco 15,99 €
Provízia pre mňa 3%
tj. 0,40 €

zákazník 3 – 1
Koupil čistič 39,60 €
Provízia pre mňa 2%
tj. 0,65 €

zákazník 3 – 2
Koupil čistič 39,60 €
Provízia pre mňa 2%
tj. 0,65 €

zákazník 3 – 2 – 1
Kúpil čistič 39,60 €
Provízia pre mňa 1%
tj. 0,33 €

zákazník 2 – 2 – 1
Kúpil Bianco 15,99 €
Provízia pre mňa 2%
tj. 0,26 €

zákazník 2 – 2 – 2
Kúpil Bianco 15,99 €
Provízia pre mňa 2%
tj. 0,26 €



STAŇ SA SUPER KOORDINÁTOROM S PREDAJOM

Spoznaj naše akcie na podporu predaja  
Úspešný štart na strane 9     Rozvojové programy na strane 10

    Budem žiť životom 
super Dedrušky, vytvorím 
si prezývku
Mojim poslaním je pomáhať ostatným 
s registráciami a nákupom. Nie len v mojej 
skupine, ale aj ďalším záujemcom. Pomoc 
sa vždy vypláca. Budem proste žiť DEDROU.  

    Filmy, blogy, pomoc 
všetkým. Budem propagovať 
DEDRA LIFESTYLE
Tí najlepší z nás propagujú značku všade, je 
ich súčasťou. My ti budeme nápomocní vo 
vytváraní nových produktov, nových príležitostí. 
To ti zaručujeme! Ruku na to!

    V online svete využívaj 
odkazy s PPK  
Na facebooku, v blogu, pri fi lmoch na youtube. 
Tam všade využívaj odkazy na produkty, ktoré 
vygeneruješ na stránke DEDRA. Obsahujú kód 
PPK, ktorý ti zaistí automatické priradenie 
zákazníka v prípade jeho nákupu s registráciou. 
Viac o ppk na www.dedra.cz.

    Vytvor si povesť odborníka 
– pomôže ti pri predaji
Kdekoľvek budeš komunikovať, tak vždy pamätaj 
na slušné vychovanie. Reprezentuješ nie len fi rmu 
DEDRA, ale hlavne sama seba. Pozitívne prijímaj 
s pokorou a negatívne vždy premeň vo svoj 
 prospech. Vciťuj sa do svojich poslucháčov – 
všímaj si, čo zaujíma tvoje okolie alebo ľudí 
v skupinách. Buď stručná.

Na fi remných stránkach sú Jednoduché obchodné podmienky (JOP). V nich nájdeš tabuľky 
percent provízií vo všetkých líniách detailne. V JOP nájdete informácie o zásadách 
reklamácií, zasielaní tovaru a ďalšie. Odporúčame sa s nimi zoznámiť…

Kde presne nájdem všetky percentá provízií?

Ži DEDROU. Využívaj všetky svoje skúsenosti. Toto je už plné podnikanie. 
Vďaka svojej práci sa môžeš stať nezávislou. Zaraď sa medzi naše najlepšie Dedrušky.

JA – Predám za 189 € s maržou                      46 €

1. LÍNIA ZÁKAZNÍKOV – zisk v línii     34,38 €

2. LÍNIA ZÁKAZNÍKOV – zisk v línii       9,68 €

3. LÍNIA ZÁKAZNÍKOV – zisk v línii        0,85 €

    70,91 €
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zákazník 1
Kúpil Robot 229 €
Provízia pre mňa 6%
tj. 11,36 €

zákazník 3
Koupil čistič 39,60 €
Provízia pre mňa 6%
tj. 1,96 €

zákazník 2
Kúpil Bianco 15,99 €
Provízia pre mňa 8%
tj. 1,06 €

JÁ
PREDAJCA

zákazník 1 – 1
Kúpil Robot 229 €
Provízia pre mňa 2%
tj. 3,79 €

zákazník 1 – 2
Kúpil Robot 229 €
Provízia pre mňa 2%
tj. 3,79 €

zákazník 2 – 2 
Kúpil Bianco 15,99 €
Provízia pre mňa 3%
tj. 0,40 €

zákazník 2 – 1
Kúpil Bianco 15,99 €
Provízia pre mňa 3%
tj. 0,40 €

zákazník 3 – 1
Koupil čistič 39,60 €
Provízia pre mňa 2%
tj. 0,65 €

zákazník 3 – 2
Koupil čistič 39,60 €
Provízia pre mňa 2%
tj. 0,65 €

zákazník 3 – 2 – 1
Kúpil čistič 39,60 €
Provízia pre mňa 1%
tj. 0,33 €

zákazník 2 – 2 – 1
Kúpil Bianco 15,99 €
Provízia pre mňa 2%
tj. 0,26 €

zákazník 2 – 2 – 2
Kúpil Bianco 15,99 €
Provízia pre mňa 2%
tj. 0,26 €



ÚSPEŠNÝ ŠTART

!!!Tip pre koordinátora
200 Kč / 8€ / 29,90 zł získa do provízií koordinátor novoregistrovaného zákazníka, ak splní všetky 3 kroky. 

Nevadí. Ak nesplníš niektorú z podmienok, tak máš šancu splniť niektorý z nasledujúcich 
krokov. Úspešný štart je platný len raz a to pre nových zákazníkov – v prvej objednávke 
musí mať uvedené číslo koordinátora!

Čo keď som nesplnil prvý krok?

Vďaka tomuto programu môžeš získať produkty z našej ponuky ZADARMO. Stačí, aby tvoje prvé tri objednávky alebo objednávky nového zákazníka 
presiahli určitú hodnotu. Tieto tri objednávky musíš vykonať do 3 mesiacov od prvej registrácie.

Objednávky
Kroky

Darček 
Automaticky ti ho pridáme 

do objednávky
Minimálna hodnota objednávky

(v katalógových cenách)

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

Xonox ECO SPA čistič kúpeľní 500 ml

2 1500 Kč 
60€ / 249,90 zł

Prací prášok na bielu bielizeň
EKO parfémový superkoncentrát  750 ml

3 1800 Kč 
72€ / 299,90 zł

EDP Parfém 100 ml
Sprchový gél 500 ml 

Aquatix ECOBalsam na ručné umývanie riadu 500 ml
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1. KROK 2. KROK 3. KROK
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VIP PROGRAM

Staň sa super koordinátorom ! 
Viac info na strane 8     

    Získaj VIP maržu 30% 
na všetko.
Vďaka VIP programu získaš maržu 30% aj na 
výrobky, kde platí marža 20%. Zlepšíš si tak 
svoj zisk o 10%. VIP marža sa nevzťahuje na 
výrobky označené ako „Netto cena“, 
„Dopredaj“ a „Cíloffka“. Pre VIP musíš mať
aktivovaný systém zliav viď strana 4.  

    Aktivuj VIP mesačnými 
nákupmi nad 115 € 
Ak súčet objednávok v kalendárnom mesiaci 
presiahne 115 € automaticky sa kvalifi kuješ 
do VIP programu. Táto VIP marža 30 % na všetko 
bude platiť OKAMŽITE odo dňa splnenia 
podmienky až do KONCA NASLEDUJÚCEHO 
kalendárneho MESIACA. 

    Vyskúšaj novinky vo 
VIP DEMO programe 
Pri vybraných novinkách ti umožníme otestovať 
alebo objednať na ukážku pre zákazníkov 
výrobky z našej ponuky. DEMO ponuku nájdeš 
v hlavnom menu alebo po vyhľadaní slova 
DEMO. Znížená cena výrobku sa nesmie 
objaviť na webe. Produkty máš na vyskúšanie 
alebo prezentáciu.

Pre našich najlepších zákazníkov sme vytvorili VIP program. 
Program zahŕňa možnosť zvýhodneného nákupu skúšobných produktov alebo ...



KONFERENCIE PRE NAJLEPŠÍCH

GRAN CANARIA 2016

EGYPT 2014

THAJSKO 2017

BRNO 2017

ĎALŠIE PRÍBEHY V ŽHAVÝCH NOVINKÁCH NA WWW.DEDRA.CZ
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Pripoj sa k nám v skupine

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


