
Motivační soutěž  2011/2012
Vyhlašujeme soutěž pro 50 nejlepších spolupracovníků v období od října/október 2011 
do ledna/január 2012. Čtyř měsíční soutěž!

Vyhodnocujeme 3 kategorie, aby byla šance na výhru maximálně rozšířena. 
Zúčastnit se může skutečně úplně každý :-)

Nezáleží, jak dlouho s námi spolupracujete, ale jak se budete snažit během sledovaného 
období (10/2011 – 1/2012)!

1. kategorie
10 nejlepších koordinátorů s novou 
prvoobjednávkou nad 2500 Kč (100 �) v období 
od 10/2011 do 1/2012

- v této kategorii vyhodnotíme 10 nejúspěšnějších 
koordinátorů, kteří získají ve sledovaném období 
nejvíce „nováčků“ s prvoobjednávkou nad 2500 Kč 
(takový „nováček“ pak samozřejmě získá dárky za 
prvoobjednávku jako doposud – oboustranná motivace).

2. kategorie
20 nejlepších prodejců výrobků z řady DEDRA 
INNOVATIONS + DEDRA ART&DECO 
v období od 10/2011 do 1/2012

- v této kategorii vyhodnotíme nejúspěšnějších 20 
prodejců drogistických výrobků naší vlastní výroby 
společně s prodejem výrobků jejichž objednací kódy 
začínají písmeny DA (bytové doplňky, módní doplňky, 
dárky a dekorace,atd…)

3. kategorie
20 nejlepších prodejců výrobků z řady 
FC LUXURY COLLECTION v období 
od 10/2011 do 1/2012

- v této kategorii vyhodnotíme ty z Vás, kteří realizují 
nejvyšší obrat položek, jejichž objednací kódy začínají 
písmeny FC – jedná se tedy o všechny produkty z naší 
FC luxury collection, FC fashion collection, FC genetics, 
FC parfums i další řady FC, které ještě v průběhu 
platnosti soutěže uvedeme do prodeje. 
Je tedy jedno, jestli se zaměříte na módu, kosmetiku, 
nebo luxusní bytové doplňky. Záleží na celkovém 
realizovaném obratu celé FC kolekce.
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Pro 50 z Vás máme  

Pod tímto tajemným názvem si můžete 
přestavit 5 dní pohody a odpočinku s 
možností dozvědět se více o DEDŘE, protože 
se pobytu zúčastní stejně zapálení a šikovní 
lidé, jako jste Vy - výherci. Můžeme to nazvat 
také jako teambuildingové soustředění 
s vedením společnosti, které se akce 
samozřejmě také zúčastní a bude připraveno 
zodpovědět Vaše dotazy nebo čerpat z 
Vašich vlastních námětů a nápadů. A vše 
bude samozřejmě ALL INCLUSIVE (jako naše 
tablety do myčky) – letecká doprava, všechny 
letištní a bezpečnostní taxy, transfery z letiště 
do hotelu a zpět, ubytování, stravování EXTRA 
ALL INCLUSIVE, služby delegáta, cestovní 
pojištění a egyptské vízum - pro výherce 
vše ZDARMA!

Tento relaxačně – vzdělávací pobyt 
připravujeme ve spolupráci 
s cestovní kanceláří

Vybrali jsme pro Vás hotelový komplex 
PRIMA LIFE MAKADI ***** (přímo na pláži) 
v Egyptě v termínu: 25. - 29. 2. 2012.

Stravování Extra All inklusive = 24 hodin denně lze 
čerpat ve vybraných prostorách hotelu a zahrnuje 
snídaně, pozdní snídaně, obědy 
a večeře podávané formou bufetu, odpoledne 
bohatý výběr občerstvení (pizza, maso na grilu, 
těstoviny, saláty...) zmrzlina, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických nápojů a místních 
alkoholických nápojů (pivo, víno, tvrdý alkohol 
místní výroby, výběr koktejlů).

A teď honem mezi lidi 
s katalogem DEDRA, 
taková motivace určitě 
stojí za to!

Poletíte s námi?

Pokud se jeden zákazník umístí na vítězném postu ve více kategoriích, má nárok pouze na 1 výhru. Tím pádem oceníme dalšího výherce v pořadí. Výhra je nepřenosná – zájezdu se může zúčastnit 
pouze výherce ceny nebo člen jeho rodiny, který se věnuje spolupráci s naší firmou (registrace je vedená na manžela a přitom prodává manželka). Soutěž je pouze pro fyzické osoby. Právnické 
osoby (s.r.o., a.s.) se této soutěže nemohou účastnit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vaše DEDRA, s.r.o. a jejich rodinní příslušníci.

Prodloužený víkend 
(5 dní) u moře v únoru 
2012 – letecký zahraniční 
relaxační pobyt u moře 
EXTRA ALL INCLUSIVE 
pro 1 osobu

hotelový komplex

PRIMA LIFE MAKADI

RESORT & SPA

připravenou tuto výhru:
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