
VVYYYHHLAŠUUJEMMEE 

PŘŘÍLEEŽITOOSST!!

MÓÓÓŘE2014
Vzdělávací letecký pobyt pro 43 DEDRUŠEK/DEDRUŠÁKŮ      , 
minimálně na týden (počet dní a název hotelu ještě upřesníme v průběhu
akce, až z nabídek cestovních kanceláří vybereme fakt to nejlepší!), 
do luxusního hotelu v Egyptě.  

Nezáleží na tom, jak dlouho 
s námi spolupracujete,
nebo jak dlouho nás znáte. 

Tím šťastným může být 
fakt KDOKOLI“F“!

        A kdo poletí? 
   …budete 

to právě Vy? 

VYHODNOTÍME 3 KATEGORIE:

TTTAAAKŽŽE FAAKKKT
KKDDDOOKOOLLI“““FF“ 

1. KATEGORIE:
13 vybraných DEDRUŠEK/DEDRUŠÁKŮ 
z akcí v období od 1.1.2014 do 31.7.2014

Tato kategorie je určená „úplně pro každýho“, kdo DEDRU i jen trochu zná.

Do této kategorie budeme nepravidelně vyhodnocovat různé akce jejichž podmínky 
vám bude FRALADIN sdělovat průběžně (od „teďka“ až do konce července/júla). 
Těch akcí bude víc, tak to hned nevzdávejte a neříkejte si, že jste nikdy nic nevyhráli 
a nemáte štěstí. To je totiž nesmysl a někdo to prostě musí být. Třeba „zrovninka“ VY! 
Doporučujeme vám, aby jste nás sledovali na facebooku, protože většinu soutěží 
můžeme kdykoliv vyhlásit právě na facebooku      a sami uvidíte, jak hravě (fakt si rádi hrajeme) 
se můžete dostat k „MÓÓÓŘI 2014“!

V této kategorii se na akci MÓÓÓŘE 2014 může kvalifi kovat ÚPLNĚ KAŽDÝ! 
Ať s námi spolupracuje jako PRODEJCE, nebo nakupuje výrobky ze sortimentu DEDRA 
pro svoji vlastní spotřebu (SAMOSPOTŘEBITEL). Ale zároveň chceme 
v této kategorii vyhodnotit i KONCOVÉ SPOTŘEBITELE, kteří nakupují 
u našich prodejců prostřednictvím našich katalogů.



3. KATEGORIE:
20 nejlepších prodejců v období od 1.1.2014 
(ano už od nového roku to počítáme!) do 31.7.2014
V této kategorii vyhodnotíme celkové obraty (v katalogových cenách) 
nejúspěšnějších prodejců kompletního sortimentu DEDRA (drogistické výrobky 
naší vlastní výroby, bytové doplňky, dekorace, dárky, módní doplňky, parfémy,…)

Vaše „kámoška“, „kámoš“ 
musí při zadávání 

PRVOOBJEDNÁVKY 
(osobních a kontaktních údajů)

na www.dedra.cz 
uvést číslo koordinátora 

(to je Vaše zákaznické číslo).

2. KATEGORIE:
10 nejlepších koordinátorů s novými PRVOobjednávkami 
v období od 1.1.2014 do 31.7.2014
V této kategorii vyhodnotíme 10 nejúspěšnějších koordinátorů, kteří získají
ve sledovaném období nejvíce „NOVÁČKŮ“ (kámošek a kámošů).

Doporučte nás svým „kámoškám“, „kámošům“ (kteří u nás uskuteční 
svoji první objednávku) a leťte s námi na vzdělávací pobyt   

Nezapomeňte na to, že je důležité, aby NOVÁČEK vždy uvedl 
u PRVOobjednávky (až bude vyplňovat svoji adresu na našem webu) 
jako číslo koordinátora VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO!
(Tím poznáme, že jste nás kámošům doporučili právě VY!!!)

V případě, že by NOVÁČEK neuvedl u PRVOobjednávky jako číslo svého
koordinátora (Vaše zákaznické číslo), tak by nebyl započítán do Vašeho
celkového počtu NOVÁČKŮ ve sledovaném období!

Informujte také NOVÁČKA (kámoše/kámošku), že zadáním vašeho 
zákaznického čísla do kolonky „číslo koordinátora“ (při vyplňování adresy 
na našem webu) si aktivuje slevu ve výši 23 % na veškerý sortiment DEDRY 
a slevu 16,6 % na položky označené jako VÝPRODEJ a TURBOSLEVA.

A „BACHA“, když se vyhodnocovalo na vzdělávací pobyt v Egyptě 
posledně, tak stačilo mít ve sledovacím období „pouze“ 8 NOVÁČKŮ 
a už se letělo       Fakt nekecáme!

PRAVIDLA:
•Pokud se jeden zákazník objeví ve více kategoriích najednou, tak má nárok pouze na jeden vzdělávací pobyt. Tím pádem vybíráme dalšího v pořadí.
•Vzdělávací pobyt je nepřenosný - zúčastnit se může pouze vybraný zákazník nebo člen jeho rodiny, který se věnuje spolupráci s naší fi rmou 
 (příklad: registrace je vedena na manžela a přitom prodává manželka).
•V průběhu akce budeme informovat o přesném termínu a místě pobytu. Nebojte se, v případě, že by byl v Egyptě „humbuk“, 
 tak bychom destinaci změnili.
•Této akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Vaše DEDRA a jejich rodinní příslušníci.
•Pokud se akce MÓÓÓŘE nemůžete nebo nechcete zúčastnit, tak je nám líto, ale výhru nelze právně vymáhat 
 ani žádat fi nanční kompenzace z důvodu Vašeho nezájmu. V takovém případě nastupuje na Vaše místo náhradník 
 další v pořadí.

POZOR, má to jeden („takovej malinkatej“) háček      Každý, kdo bude vybrán 
a poletí na vzdělávací pobyt od nás obdrží ZDARMA cestovní zavazadlo PILOT 

a to si s sebou musí vzít na cestu k MÓÓÓŘI 2014  

Zavazadlo mu doručíme včas přepravní společností zdarma na jeho adresu. 
Kdo ho s sebou nebude mít, NEPOLETÍ    . Ale tohle je snadno splnitelná podmínka, „že jo?“. 

„Vono“ se pak podle těch kufříků na letišti a na cestě po světě líp poznáme a nikdo se nám neztratí! 
Fraladin bude mít taky jeden     (akorát poletí bez lampičky!)

      Váš 
     František Černý

FRALADIN 


