
OBJEDNEJTE ve Vašich prvních 3 měsících
               spolupráce a získejte dárky ZDARMA

Příklad:
Ve Vaší Prvoobjednávce v měsíci dubnu (apríl) nad 1300 Kč/52 € získáte automaticky ZDARMA AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉR + ZDARMA XONOX ECO SPA 500 ml.
ve Vaší druhé objednávce nad 1500 Kč/60 €, kterou uskutečníte NEJPOZDĚJI do konce května (máj) získáte automaticky ZDARMA PRACÍ TABLETY na bílé prádlo, 4 tabs + PARFUMAGE, 750 ml,
ve Vaší třetí objednávce nad 1800 Kč/72 €, kterou uskutečníte NEJPOZDĚJI do konce června (jún) získáte automaticky ZDARMA PARFÉM 100 ml náhodný výběr parfemace + SPRCHOVÝ GEL 250 ml 
náhodný výběr parfemace, + AQUATIX ECOBALSAM na ruční mytí nádobí 500 ml.
Pokud je prodejce velmi šikovný, může získat všechny dárky již během prvního měsíce spolupráce.

Platí pouze pro nové zákazníky, kteří ve své Prvoobjednávce uvedou koordinátora.
Koordinátor je Váš průvodce v úspěšné spolupráci s námi. Koordinátor zná naše výrobky a jejich výhody, pomůže Vám vybrat ty nejzajímavější výrobky právě pro Vás. 

Koordinátor Vás naučí pracovat s katalogem, pokud budete chtít, naučí Vás i vydělávat - vše je pouze o komunikaci a Vašem zájmu :-)

Tato motivační akce platí do odvolání, aktuální informace vždy na www.dedra.cz.

Objednejte minimálně za 

1300 Kč/52 €
v katalogových cenách a 

získáte dárky: AVIVÁŽNÍ 
KONDICIONÉR + XONOX 

ECO SPA čistič koupelen, 
500 ml

Objednejte minimálně za 

1500 Kč/60 €
v katalogových cenách a získáte

ÚSPĚŠNÝ START
MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY

Váš koordinátor

 JMÉNO: ČÍSLO: MOBIL: E-MAIL:

Podmínky akce ÚSPĚŠNÝ START:
• Dárky získáte automaticky po splnění podmínek vždy v dané objednávce.
• Nesplnili jste například 1. krok Úspěšného startu a nezískali dárky? Nezoufejte!
    S další objednávkou vás čekají DÁRKY ZDARMA 2. a 3. kroku Úspěšného startu,
   stačí splnit výše objednávek.
• Každý účastník může být do Úspěšného startu zařazen pouze jednou.
• Úspěšný start je platný pro nové zákazníky, kteří ve své Proobjednávce uvedou číslo 
 a jméno koordinátora.

NEJPOZDĚJI do konce
2. měsíce spolupráce

NEJPOZDĚJI do konce
3. měsíce spolupráce

Vaše Prvoobjednávka 
1. měsíc spolupráce

Objednejte minimálně za 

1800 Kč/72 €
v katalogových cenách a získáte dárky:

PARFÉM, 100 ml
+ SPRCHOVÝ GEL, 250 ml
+ ECOBALSAM AQUATIX
na ruční mytí nádobí, 500 ml

Spolupráce s koordinátorem se vyplatí již od první objednávky

ZDARMA
DÁRKY

V HODNOTĚ

795Kč

[31,90 €]

500 ml500 ml

Vaše Prvoobjednávka 

VAŠE 1.
OBJEDNÁVKA

NEJPOZDĚJI

VAŠE 2.
OBJEDNÁVKA

NEJPOZDĚJI

VAŠE 3.
OBJEDNÁVKA

ÚSPĚŠNÝ
START

Změna výrobku nebo parfému vyhrazena.

DÁRKY
V HODNOTĚ

208Kč

[8,38 €]

ZDARMA

ZDARMAZDARMAZDARMA

DÁRKY
V HODNOTĚ

258Kč

[10,38 €]

TABLETY na bílé prádlo, 4 tabs 
+ PARFUMAGE, 
sensitive, 750 ml

[31,90 €]


