
Vážení přátelé,

jaro je v plném proudu a máme tu milou příležitost představit Vám další 
nový katalog roku 2011.

Jak je již naším zvykem, tak jsme si dali za cíl opětovně rozšířit naši 
nabídku již stávajících produktů. Nově v katalogu naleznete rozšířenou 
řadu módních doplňků, vlasových dekorací a další atraktivní výrobky.

Naším cílem je nabídnout zákazníkům co nejširší možnou nabídku, aby si 
každý vybral přesně podle svých představ. V barevné škále jsme opravdu 
bezkonkurenční – např. metalické šály nabízíme ve 21 odstínech (!). Proto si 
každý snadno vybere jemu vyhovující barvy, které preferuje. I přes veškerou 
snahu „odhadnout“ správná množství objednávaného zboží musíme 
počítat, že někdy jsou naši nákupčí opatrní a objednají něčeho méně „na 
zkoušku“. Když se pak takový výrobek vyprodá, tak jej rychle doobjednáme 
už v navýšeném množství, aby následně k výpadku již nedošlo.

V tomto katalogu Vám poprvé představujeme naši značku FC luxury 
collection, kterou jsme avizovali již v minulém katalogu. Otevřeli jsme zase 
další úroveň Vašich možností, jak oslovit nové zákazníky a nabídnout jim 
produkty nejvyšší kvality. Tato řada se bude do budoucna pochopitelně 
rozšiřovat o další a další nabídky, aby byl náš katalog a jeho přílohy ještě 
atraktivnější, než doposud.

Mnozí z Vás s námi již po několik let spolupracujete jako prodejci. Pak 
jistě neustálé rozšiřování a obměny nabídky vnímáte jako Vaši příležitost, 
jak si prodejem výrobků z našeho katalogu můžete vylepšit Váš rodinný 
rozpočet. S každou novinkou, kterou zařadíme do prodeje, se zkuste 
alespoň na chvíli zamyslet a položte si otázku: „Komu mohu tento výrobek 
nabídnout?“  nebo „Kdo je cílovým zákazníkem tohoto produktu?“ A pak 
si sami tipněte, komu by se výrobek líbil… Možná budete sami překvapeni 
tím, že ač Vám samotným se některý výrobek zrovna nelíbí, někoho jiného 
naopak osloví a je z něj přímo nadšený. A o to nám jde! Naši nabídku 
koncipujeme tak, aby si u nás prostě vybral každý. Je jen na Vás, zda 
dokážete odhadnout Vaše zákazníky a pomůžete jim v orientaci tím, že jim 
zboží aktivně doporučíte. Majitelům pejsků můžete doporučit naše cestovní 
skládací misky na vodu nebo krmivo pro jejich hafana. Dámám, které si 
zakládají na barevně sladěném outfitu, můžete nabídnout širokou paletu 
našich barevných módních doplňků - výběr už máme tak široký, že nám už 
píšete ohlasy ve stylu: „Ani jsem nevěděla, že fialová může mít tolik odstínů. 
Chtěla jsem jeden fialový pásek, ale nakonec jsem si objednala dva 
a každý je fialový jinak:-)“ Ano - toto jsou ohlasy, které nás vždy potěší 
a které nám jasně potvrzují, že směr, kterým jsme se vydali, je ten správný.

Přejeme Vám, aby se náš katalog líbil nejen Vám, ale i Vašim přátelům, 
známým i kolegům v práci. A ač to zní neuvěřitelně, tak my už opět 
pracujeme dále a připravujeme další katalog. Nasadili jsme si pomyslnou 
„laťku“ hodně vysoko a proto se musíme neustále snažit, abychom i nadále 
patřili mezi špičku ve svém oboru a byli stejně tak úspěšní, jako budete Vy.
 
Za celý tým naší společnosti Vám přeji spokojenost a hodně úspěchů ve 
Vašem podnikání...
                                                       František Černý, ředitel společnosti



Zákaznické centrum 
- radí a informuje…
AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ DOBA 
– rozšiřujeme naše služby pro Vás
HRA O BONUSOVÉ BODY na www.dedra.cz 
Maximální výše bonusových bodů, kterou můžete nasbírat 
v jednom měsíci, je 10.000 bodů.  Pokud budete chtít svoje body 
příští měsíc vyčerpat, musíte udělat e-shopovou objednávku 
pod svým zákaznickým číslem v měsíci, ve kterém sbíráte bonusové 
body. Výši nasbíraných bodů zjistíte na nástěnce nebo v sekci hra 
o bonusové body. Body můžete plně využít v e-shopové 
objednávce následující měsíc. Před odesláním objednávky si 
stačí jen vybrat z nabízených možností a potvrdit kliknutím na okénko 
„Přidat k objednávce“. Nevyčerpané body se nepřevádějí do 
dalšího měsíce. Pokud při sbírání bodů chcete využít sdílení výrobků 
nebo Procházky® s přáteli na Facebooku, je nutností přihlášení na 
Facebooku. To samé platí pro funkci To se mi líbí. 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL 
Součástí každé faktury je reklamační protokol s předvyplněnými údaji 
(zákaznické číslo, jméno, datum faktury …), takže Vám šetříme čas jak 
s vyhledáváním reklamačního protokolu, tak s jeho vyplněním. Přesto 
se stále ptáte, kde ještě můžete najít reklamační protokol. Reklamační 
protokol a další formuláře (Prvoobjednávku a Jednoduché obchodní 
podmínky) naleznete po přihlášení a rozkliknutí  ikonky „můj účet“, 
kde je položka „ke stažení“. V sekci „můj účet“ najdete i další důležité 
informace jako např. definitivně vyprodané položky a položky, u kterých 
čekáme dodání.

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO
Opět  do našeho časopisu zařazujeme naši důležitou prosbu. 
Kdykoliv nám píšete (e-mail, SMS, fax, dopis…) nebo telefonujete, 
uvádějte prosím vždy Vaše zákaznické číslo a abyste 
ho nemuseli vyhledávat, vylepšili jsme naše internetové stránky. 
Po přihlášení, hned vlevo vedle jména, své zákaznické číslo 
vidíte. Díky tomu bude Váš dotaz mnohem rychleji vyřízen. 
Stále platí Vaše zákaznické číslo = Váš „klíč“ do DEDRY.

KONTAKT NA REKLAMACE
V případě reklamace jsme pro Vás zřídili přímou e-mailovou adresu reklamace@dedra.cz a telefon 777 713 074. 
Pracovní doba je od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

123456
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123456
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E-SHOPOVÉ OBJEDNÁVKY
Časté dotazy směřují k upravování Vámi odeslaných e-shopových objednávek (doplnění zboží, změna adresy, doplnění telefonního čísla, 
slučování objednávek…). Naše firma má plně automatický objednávkový systém, který Vaši odeslanou objednávku přes naše 
internetové stránky www.dedra.cz ihned zpracovává a předává k expedici, tudíž do objednávky opravdu nelze zasahovat.

Po zpracování objednávky a předání k expedici se snažíme, aby zboží u Vás bylo, co nejdříve. Objednávky expedujeme během 1 až 3 
pracovních dnů po doručení objednávky, pro slovenské zákazníky 2x týdně. Na doručení balíčku má dopravce další 1 až 3 dny.

VLOŽENÍ OBJEDNÁVKY DO KOŠÍKU MÉHO PRODEJCE
Tuto možnost mohou využít Vaši zákazníci k  objednání zboží u Vás. Vy jim objednávku vyřídíte a doručíte.  
Objednávky Vašich zákazníků naleznete po přihlášení  v sekci  Uložené objednávky.

Zde si Váš zákazník vloží 
objednávku do Vašeho košíku

123456
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Vážení zákazníci,

dovolte nám, abychom Vám představili naši novou značku FC luxury collection.

 Pod touto značkou,  jejíž historie sahá až do roku 1929, budeme zákazníkům postupně představovat další výjimečné produktové řady.

Jako obchodníci bychom si nyní měli přiblížit, pro jaké zákazníky jsou výrobky FC luxury collection určeny. Cílovou skupinou zákazníků 
této prémiové značky FC luxury collection je náročná klientela, která vyžaduje osobní servis od Vás jako prodejce, klade důraz na 
řemeslné nebo ruční zpracování a výrobu v malých sériích. Zákazník značky FC luxury collection je ochoten akceptovat cenu, která 
odpovídá řemeslnému zpracování a volbě převážně přírodních materiálů nebo kombinaci výjimečných materiálů, které se v běžné 
„masové“ výrobě nepoužívají.

Jako příklad zde můžeme uvést naši kolekci  obuvi VOGUE COLLECTION printemps - été - demi 
saison 2011. Ve srovnání s klasickou obuví, kterou zákazník zakoupí v 
obchodě, tato obuv vyniká použitým materiálem (jemná rukavičkářská useň 

- kozinka), ručně našívanými aplikacemi a především celokoženou vnitřní 
stranou obuvi. Mnoho velkovýrobců používá na výrobu obuvi kůži pouze 

na zevní část a vnitřní část pak (z důvodů co nejnižší ceny) vyrábějí 
z umělých materiálů (které „nedýchají“ a uvnitř obuvi dochází k 

tzv „skleníkovému efektu“). Naše kolekce obuvi se odlišuje jak v 
exkluzivitě vnější pravé kozí kůže - kozinky, tak vyniká i použitím 

pravé kůže na vnitřních částech a stélce (plocha pod Vaším 
chodidlem). Celokožená obuv pak nabízí zákazníkům  

maximální komfort při nošení. Přirozené klima pro chodidlo 
je prvořadým požadavkem, který na obuv značky FC 

luxury collection klademe. Za zmínku zde stojí, že 
každý model je vyroben v malých sériích, aby byla 

udržena jejich exkluzivita a výjimečnost. 

Dámskou obuv FC luxury collection nabízíme 
až do velikosti 42, abychom uspokojili 

poptávku zákaznic, které mají problém 
s nákupem atraktivních střevíčků ve 

větších velikostech.
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Další produktovou řadou značky FC 
luxury collection je řada interiérových 
parfémů a krémových parfémových svící. 
Do těchto výrobků jsme pro Vás vybrali 
prémiové parfémové kompozice, které 
mají navodit v interiéru pocit uvolnění, 
relaxace, nebo naopak osvěžení 
a povzbuzení. Za zmínku zde stojí 
i fakt, že krémová svíce je vyrobena 
z přírodního sojového krémového vosku 
a nikoliv jen z klasického syntetického 
parafínu. Interiérové parfémy 
s ratanovými tyčinkami vydrží 3 až 6 
měsíců v závislosti na množství tyčinek, 
které do difuzéru zasunete. Do větších 
interiérů doporučujeme více tyčinek 
- do menších vyzkoušejte nejdříve menší 
množství tyčinek. Jejich množstvím 
přesně ovlivňujete intenzitu vůně.

Prozatím poslední řadou, kterou v rámci 
našeho projektu FC luxury collection 
představujeme, je řada šperků ze 
zirkonia. Zirkonium se svým leskem 
a vlastnostmi nejvíce podobá klasickému 
diamantu. V naší kolekci jsme kladli 
důraz na design, který dodá tu pravou 
zářivou jiskru každému dennímu 
i večernímu outfitu.

Je zde nabíledni poznamenat, že 
jednotlivé řady této kolekce budeme 
do budoucna i nadále rozšiřovat 
o další skupiny výjimečných výrobků. 
Pochopitelně uvítáme i Vaše nápady 
na možné rozšíření naší nabídky.

Na všechny výrobky FC luxury collection 
se vztahují veškeré slevy podle platných 
JOP společnosti Vaše DEDRA s.r.o. 
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Každý balík je ještě těsně před zalepením snímán kamerovým systémem, takže 
přesně vidíme, co bylo do balíku zabaleno. 
Záznamy z kamerového systému archivujeme. V případě Vaší reklamace si záznam 
Vašeho balíku vyhledáme a překontrolujeme. Nahrávání expedovaných balíků slouží 
pro naši i Vaši jistotu, že se k vám vždy dostane objednávka kompletní a úplná.
Samozřejmostí je, že zboží expedujeme v bezvadném stavu, nepoškozené a 
každý balík vyplňujeme ještě balícím papírem a výplňovými tělísky pro maximální 
bezpečnost při dopravě!

Máme pro Vás další novinku, kterou jsme vylepšili funkcionalitu stránek dedra.cz. 
Nyní se automaticky stanete koordinátorem svého zákazníka, pokud využijete 
funkci ODESLAT PŘÍTELI. Odeslat můžete odkaz na konkrétní výrobek (třeba ten 
Váš nejoblíbenější z naší nabídky) nebo na Procházku®. Podmínkou však je být při 
odeslání odkazu přihlášený. Koordinátorem se v případě přeposlání příteli stanete 
pouze v případě objednávky ZCELA NOVÉHO ZÁKAZNÍKA (prvoobjednávky). To 
znamená, že pokud pošlete odkaz zákazníkovi s již přiděleným zákaznickým číslem, 
tak pravidlo „automatický koordinátor“ neplatí. Pro Vaši jistotu naši pracovníci 
KAŽDOU (!) prvoobjednávku VŽDY prověřují „ručně“. Tento systém jsme vyvíjeli 
7 měsíců a věříme, že všichni šikovní koordinátoři rychle pochopí jeho obrovský 
potenciál a výhody:-)

Veškeré své dotazy týkající se reklamací posílejte, prosím, na e-mail: reklamace@dedra.cz – tím máte zaručeno, že se vaše žádost dostane okamžitě do těch 
správných rukou. A nezapomeňte prosím vždy uvést Vaše zákaznické číslo.

Už se Vám stalo, že řidič PPL (DPD) přivezl například promáčený balíček? Vy jste ho i přesto převzali, v domnění, že to nevypadá nijak hrozně 
a že půjde většina věcí zachránit?
Nebo jste zjistili, až po odjezdu dodávky, ač byl balík na první pohled zcela v pořádku, že je nějaké zboží rozbité? 
Vy jste však nad tím mávli rukou a snažili se to opravit sami?
Či jste byli po kontronle balíku zklamáni kvalitou nebo barvou našeho výrobku? A i přesto jste si ho nechali v domnění, že je to finančně náročné posílat 
zpět k nám?

REKLAMACE - JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT

KAMEROVÝ SYSTÉM

ODESLÁNÍ ODKAZU PŘÍTELI

Máme 3 základní druhy reklamací:

1. Očividně poškozený, či promáčený balík.
V tomto případě vůbec balík nepřebírejte od řidiče PPL (DPD). Zaměstnanec přepravní společnosti je povinen 
s Vámi sepsat protokol o škodě a odvést si ho zpět na své depo, odkud je poslán k nám. Týž den, kdy k nám 
balík dorazí, jej překontrolujeme a hned posíláme, aby byl co nejrychleji ve vašich rukách.

2. Další varianta je poškozený výrobek (například prasklé sklo, dřevo, vyteklá aviváž, atd.)
Na to zřejmě přijdete až po odjezdu řidiče PPL (DPD). Ihned tedy kontaktujte přepravce se kterým tuto reklamaci 
dořešíte. Reklamace poškozeného výrobku se vždy řeší přímo s přepravcem (PPL nebo DPD), protože 
zboží expedujeme vždy nepoškozené. 
Poté informujte i nás na e-mail reklamace@dedra.cz, kam zašlete náš reklamační protokol. 
Upozornění: Pokud byste zaslali reklamaci rozbitého výrobku přímo do DEDRY, reklamace by byla zamítnuta, 
protože byste nepostupovali dle platných obchodních podmínek (JOP), které naleznete na www.dedra.cz.

3. “Výrobek se mi nelíbí, nechci ho!”
Ani toto není žádný problém. Do 30ti dnů nám výrobek můžete bez udání důvodu poslat zpět s vyplněným reklamačním protokolem a na nás 
je už jen vrácení peněz za nechtěné zboží.
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VÝROBKY S VÍCE VELIKOSTMI – JAK OBJEDNÁVAT

SOUTĚŽ o nejlépe nazdobený klobouk v létě 2011

V novém katalogu naleznete např. šaty, tuniky nebo obuv FC luxury collection, u kterých je potřeba označit velikost, jakou objednáváte. 
Je to velmi jednoduché – za objednací kód zboží uvedete velikost. 
U oblečení je to: M – L – XL, u obuvi číslo 36-42.   

Příklad:   
Objednávám poly-šifonové 
žabičkové šaty DA3535 ve velikosti L 
- objednací číslo tedy je DA3535L    

Vyhrávají 3 nejoriginálnější fotografie klobouků ze sortimentu DEDRA, které si sami 
dozdobíte např. šátky, šály, ateliérovými nebo živými květy, ovocem nebo jinými plody… 
Fantazii se meze nekladou! Soutěž probíhá od TEĎ do 31. 8. 2011. Fotografie zasílejte 
v elektronické podobě na e-mail: revue@dedra.cz, předmět: SOUTĚŽ KLOBOUK + Vaše 
zákaznické číslo, do textu prosím uveďte své jméno a zákaznické číslo.  

VÝHRY: 
1. místo - 3. místo:   
střevíčky z FC luxury collection v hodnotě až 2990 Kč / 119,60 EUR  dle vlastního výběru 
Výsledky vyhlásíme v některém z příštích vydání DEDRA REVUE.

Dále objednávám elegantní 
obuv Blanc FC9999 
z FC luxury collection ve velikosti 39. 
- objednací číslo tedy je FC999939

Velikosti 
oblečení:
M - L - XL

Velikosti 
obuvi:
36 - 42
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Tisková chyba na str. 138 a 227 katalogu, opravte si prosím objednací kódy.
Děkujeme a za tiskové chyby se omlouváme.


