VAŠE REKLAMNÍ ZÁSILKY
BUDEME HÝČKAT
Jan

A VY UŠETŘÍTE VÍCE NEŽ
40 % NA POŠTOVNÉM
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Vážený pane Nováku,
dovoluji si Vás oslovit s naší speciální nabídkou na doručování vašich reklamních zásilek. Jedině s námi
dokážete ušetřit více než 40 % nákladů na poštovné oproti běžným cenám na trhu, což při podeji 50 000 ks
zásilek do 50 g znamená úsporu ve výši 103.000 Kč bez DPH.
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Opravdu .000 Kč bez DPH!
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A nejen to. Vaše zásilky budeme hýčkat:
•

Adresy všech vašich zásilek nejprve zvalidujeme a vyloučíme chybné, tím
Vám uspoříme další náklady na tisk a doručení.

•

Vaše zásilky zkompletujeme v lettershopu za bezkonkurenční ceny a opatříme
je čárovým kódem.

•

Poté je doručíme v naší vlastní doručovací síti s více než 3 500 doručovateli, kde
dosahujeme více než 98% kvality doručení.

•

Po ukončení doručování Vám zašleme výslednou zprávu v elektronické podobě
spolu se seznamem nedoručitelných zásilek včetně důvodu nedoručení.

Tato jedinečná nabídka je platná pouze do konce června 2015,
proto neváhejte a kontaktujte nás ještě dnes.
Artur Wojnarowský
obchodní ředitel Česká distribuční a.s.
PS: Níže uvádím srovnání našich akčních cen s běžnými cenami na trhu.
Ceny bez DPH za
jednorázový podej

Zásilky do 50 g

Zásilky do 100 g

Česká
distribuční

běžná cena
na trhu

Česká
distribuční

běžná cena
na trhu

10 000 ks

3,30 Kč

5,83 Kč

3,60 Kč

6,11 Kč

30 000 ks

3,10 Kč

5,27 Kč

3,30 Kč

5,53 Kč

50 000 ks

2,90 Kč

4,96 Kč

3,00 Kč

5,20 Kč
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Platnost akce je časově omezena do konce června 2015, proto neváhejte
a obraťte se s vašimi dotazy či požadavky na naše specialisty již nyní.
Více informací o naší společnosti a dalších poskytovaných službách
najdete na www.distribucni.cz.
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adresna@distribucni.cz

