KATALOG SLUŽEB
Opřete se o silného
partnera pro vaše
marketingové kampaně.
Zajistíme, aby se o vás
vědělo. Jsme tady pro
vás a víme, jak na to.

NEADRESNÁ DISTRIBUCE
ADRESNÉ DORUČOVÁNÍ
GEOMARKETING
LETÁKOVÁ SAMOOBSLUHA
TISK A KOMPLETACE
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
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NÁŠ ROK

PRO VÍCE NEŽ TISÍC
KLIENTŮ JSME:

roznesli více než

2 mld.

2 mld.

letáků,

doručili už

miliony

mil.

adresných zásilek,

14

provozujeme již
skladů po celé ČR,

14

našimi sklady prošlo přes

50 tisíc tun materiálů
a 80 tisíc palet,

50 tis./80 tis.

optimalizovali databázi

4 mil.

pro doručení do

4 mil.

poštovních schránek,

13 tis.

distribuujeme do
distribučních sektorů pro možnost
přesného zacílení klientů,

13 tis.

zpracovali

15 tis.

15 tis.

objednávek,

provedli téměř

2 mil. fyzických

2 mil.

dotazů v domácnostech
pro kontrolu doručení,

udrželi kvalitu distribuce

97,1 %

nad
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97,1 %.

Za to vše děkujeme
našim zaměstnancům,
kolegům a klientům.

SLOVO ŘEDITELE

Vážení obchodní přátelé, milí klienti,
díky vám, našim klientům, jsme jedničkou v oboru neadresné distribuce v České republice a úspěšně působíme
i na poštovním trhu. Protože vám chceme nabídnout
komplexní spektrum služeb na jednom místě, neustále
se snažíme rozšiřovat možnosti oslovení zákazníků.
Pomůžeme vám sestavit vhodný marketingový mix
a optimalizovat tak zacílení kampaní na vaše zákazníky.
Věříme, že důležitou součástí optimalizace jsou
geomarketing a ověřování správnosti adres. Náš
špičkový analytický tým vám pomůže přesně zacílit
nové zákazníky. Díky tomu nemusíte tisknout ani
posílat nic navíc, každé sdělení najde svého adresáta.
S námi tak ušetříte nejen peníze, ale i přírodu, jejíž
ochraně se aktivně věnujeme i my sami.
Protože chceme, aby pro vás byl náš servis komfortní,
dbáme na neustálé zvyšování kvality a zavádění inovací.
Plánování, realizaci i vyhodnocení vašich kampaní tak
můžete snadno provést přes moderní technologie a vše
sledovat on-line z pohodlí vaší kanceláře. Abychom
drželi krok s nejnovějšími trendy, účastníme se
pravidelně důležitých setkání špiček v oboru.
Věřím, že každá firma, která je na trhu dlouho a je špičkou
ve svém oboru, by měla sledovat nejen ekonomické
parametry svého podnikání, ale také to, jak může
zlepšit život ve společnosti. My jsme se rozhodli podat
pomocnou ruku lidem, kterým život zkomplikovala nemoc
či vážný úraz. Proto dáváme pracovní příležitost všem,
kteří se i přes všechny překážky umí s životem poprat,
a zaměstnáváme již bezmála tisíc kolegů s hendikepem.
Díky tomu, že v České distribuční zaměstnáváme více než
50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, řadíme se
mezi uznané zaměstnavatele na chráněném trhu práce.
Pro naše klienty to znamená, že u nás mohou čerpat náhradní plnění a zároveň nám pomáhají vytvářet pracovní
příležitosti pro lidi, kteří by jinak práci těžko hledali.

jakou formu komunikace se zákazníky zvolit. Neváhejte
se obrátit na kolegy z obchodního týmu, kteří vám rádi
poradí a pomohou s detaily. Stejně tak velice oceníme,
budete-li jim chtít sdělit zpětnou vazbu na naše služby.
Můžete se spolehnout, že uděláme vše proto, abyste
byli spokojeni a vaše kampaně úspěšné.
Děkuji vám za dosavadní spolupráci a věřím, že nám
svou přízeň i nadále zachováte.

Vzhledem k šíři našich služeb jsme pro vaši lepší
orientaci vytvořili jejich základní popis, který vám
přinášíme na následujících stránkách. Doufáme, že
vám tím poskytneme užitečné vodítko při rozhodování,

4 MIL.

DORUČOVACÍCH
POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK

19 500
PROVEDENÝCH
KONTROL ROČNĚ

Petr Sikora, ředitel společnosti
Česká distribuční k.s.

97,1 %
KVALITA
ROZNOSU
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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Česká distribuční – silný partner pro vás
a vaše kampaně
Řešení na míru, inovativní přístup a dlouholeté zkušenosti. To je náš recept na úspěch. Vyberte si moderního
dodavatele a kampaň si naplánujte dle potřeb. Ať už budete mít jakákoli přání, náš kvalifikovaný tým pro vás
kampaň zařídí na klíč.
Kompletně se postaráme o vaši kampaň a podpoříme vaši kreativitu. U nás je možné kampaň zkombinovat tak,
aby se vaše nabídka dostala k jakékoli cílové skupině zákazníků. Moderní systémy, propracovaná logistika a silná
zaměstnanecká základna nám umožňují poskytnout vám ty nejlepší služby na trhu.

UNIKÁTNÍ LOGISTICKÁ ZÁKLADNA
A DISTRIBUČNÍ SÍŤ:
Kvalitní distribuční síť – zajišťujeme pravidelnou
práci pro naše distributory, kteří letáky spolehlivě
doručí do schránek vašich zákazníků na území celé
České republiky
Pokrytí celé ČR i okolních zemí – propagační
materiály dokážeme doručit nejen po celé České
republice, ale i na Slovensku, v Německu, Polsku,
Maďarsku, Bulharsku a dalších zemích
14 distribučních center v České republice – letáky
k roznosu nám můžete předat ve 14 distribučních
centrech rozmístěných po celé ČR
Spolupráce s lettershopy a tiskárnami – díky
sjednaným nadstandardním podmínkám vám
můžeme nabídnout přípravu všech materiálů
a kompletní tisk za zvýhodněné ceny
Moderní technologie a logistické systémy – každá
zásilka má jedinečný čárový kód pro kontrolu jejího
pohybu
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ŠETRNÝ PŘÍSTUP:
Aktualizace databází – díky pravidelné aktualizaci
databází, ověřování doručovacích adres a zavedení
služby hromadných zánosů netiskneme nic zbytečně, čímž šetříme vaše náklady i životní prostředí
Přesné zacílení – náš odborný tým geomarketingu
dokáže přesně určit oblasti, ve kterých bude vaše
kampaň nejvíce úspěšná a osloví vaše zákazníky,
díky tomu šetříme i náklady za tisk
Ekologická likvidace – zajistíme pro vás
bezplatnou ekologickou likvidaci remitendy
Elektronické fakturace – upřednostňujeme zasílání
elektronických faktur, abychom šetřili přírodu

JSME ODPOVĚDNÝ ZAMĚSTNAVATEL:
Zaměstnáváme distributory se zdravotním postižením.
Dáváme tak práci lidem, kterým život komplikuje
hendikep a pomáháme jim tak se začleněním do práce
a kolektivu.
Díky tomu, že v České distribuční zaměstnáváme více než
50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, řadíme se
mezi uznané poskytovatele náhradního plnění.
Naši klienti tak mohou čerpat náhradní plnění a zároveň
nám pomáhají vytvářet pracovní příležitosti pro lidi, kteří
by jinak práci těžko hledali.

Najdeme vaše zákazníky
LETÁKY INSPIRUJÍ A PŘIVEDOU
ZÁKAZNÍKY NA PRODEJNU
Sáhnout po klasickém letáku se marketérům vyplatí
i v době digitalizace. Studie PromotionInsights 2019
agentury Focus CZ Marketing-and IT Research
rozptýlila všechny pochybnosti. Leták stále zůstává
nejefektivnějším nástrojem podpory prodeje.

61 %

Ve všech zmiňovaných
kategoriích zboží se
spotřebitelé shodnou
v tom, že letáky mají
nejraději klasické
tištěné. Jednoznačně
také deklarují, že si
přejí dostávat letáky do
domovní schránky.

KDE ČERPAJÍ ZÁKAZNÍCI PRVNÍ INFORMACE
O SPECIÁLNÍCH NABÍDKÁCH?
17 %
85 %

71 %

81 %

23 %

60 %

80 %

68 %

71 %

67 %
letáky

potraviny

36 %

drogerie

25 %

24 %

internet

elektronika

DIY
TV reklama

Jako hlavní motivace k návštěvě obchodu vyhrávají
letáky na celé čáře. Zákazníky umí přitáhnout do
prodejen jako magnet.
KTERÉ MÉDIUM VÁS NEJVÍCE MOTIVUJE
K NÁVŠTĚVĚ PRODEJNY?
14 %
14 %

potraviny

drogerie

17 %
22 %

72 %

16 %

61 %

16 %
39 %

45 %
39 %

45 %
elektronika
letáky

DIY
internet

ostatní

chci leták do
schránky

chci leták e-mailem

U NÁS NAJDETE
VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
Neadresná distribuce
Zajistíme roznos letáků ve vámi vybraných
lokalitách. Naše distribuční síť pokrývá celou
Českou republiku. Kampaň připravíme podle
vašich přání a požadavků.
Adresné doručování
Doručíme reklamní zásilky konkrétním
zákazníkům. Předem ověříme správnost všech
dodaných adres. Kompletně se postaráme o vaše
directmarketingové kampaně.
Geomarketing
Optimalizujeme distribuci přesným zacílením
vybrané skupiny zákazníků. Zvolíme ideální
distribuční oblast, čímž zvýšíme odezvu a snížíme
náklady kampaně.
Letáková samoobsluha
Vyzkoušejte naši on-line aplikaci pro zjištění
potřebného počtu letáků k distribuci. Sami
můžete snadno vytvořit distribuční oblast
a naplánovat roznos vašich letáků.
Tisk a kompletace
Zrealizujeme celou kampaň od tisku až po
distribuci do schránek. Spolupracujeme
s nejmodernějšími tiskárnami. Stačí nám zaslat
digitální data, vše ostatní zařídíme za vás.
Náhradní plnění
Naše služby můžete odebírat v režimu náhradního
plnění, díky kterému ušetříte náklady a podpoříte
zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
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NEADRESNÁ DISTRIBUCE

Dáme vašim reklamním kampaním ten
správný směr
ČR je letáková velmoc. Ročně se v ČR roznesou 4 miliardy letáků a je vidět, že Češi je
opravdu chtějí, zajímají se o ně, a především podle nich nakupují.
Letáky, brožury, prospekty či katalogy jsou ideální nástroj k masivnímu oslovení vaší cílové
skupiny. Připravíme vám efektivní distribuční plán a rozneseme vaše materiály přímo k vašim zákazníkům. S námi se dostanete do 4,1 milionu domácností ve všech dnech v týdnu.

ČEŠI LETÁKY ČTOU...
2%

1%

letáky nečtou, ale
věnují je jiné
osobě

27 %

letáky pro
přehled rychle
prolistuje

letáky bez
přečtení
zahodí

41 %

letáky čte
a aktivně
využívá při
nákupech

VÝHODY KAMPANĚ U NÁS
Pomůžeme vám přesně zacílit na
vaše zákazníky
Nemusíte tisknout letáky navíc
a ušetříte za tisk
Díky on-line systému CEDI budete
vědět, jak vaše kampaň probíhá
O průběhu a úspěšnosti kampaně
vás budeme podrobně a přehledně
informovat
Jsme zde pro vás nepřetržitě

29 %

důkladně letáky
prolistuje

Víte, že…
až 72 % lidí uvedlo, že si doma připravují
nákupní seznam? Třetina z nich si dělá
dokonce podrobný seznam podle letáků.
Zdroj dat: průzkum Madison PA, 2020

Chcete získat nové zákazníky?
Neadresné doručování tiskovin do poštovních schránek je ideální nástroj k masivnímu
oslovení zákazníků při vynaložení minimálních nákladů. Dokážeme ovlivňovat nákupní
chování a přivést zákazníky právě k vám – letáková distribuce je dokonce úspěšnější
než TV reklama. Pro 85 % lidí jsou letáky hlavním zdrojem informací o nabídce zboží,
61 % spotřebitelů si přeje dostávat letáky do vlastní schránky. Díky naší rozsáhlé
distribuční síti se vaše letáky dostanou k těm správným lidem. Pokrýváme 97 % území
České republiky a ročně rozneseme okolo dvou miliard letáků.

...A NAKUPUJÍ PODLE NICH
72 % potraviny
61 % drogerie
39 % elektronika
45 % DIY
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Nejvíce motivují letáky
k nákupu v případě potravin,
nechá se jimi zlákat 72 % lidí.
U drogerie je číslo podobně
vysoké: 61 % Čechů uvádí,
že je letáky do prodejny
nalákají. Kutily přitáhnou do
obchodů ve 45 % a při nákupu
elektroniky přimějí letáky
k návštěvě prodejny 39 % lidí.
Zdroj dat: studie PromotionInsights 2019,
Focus CZ Marketing-and IT Research

Připravíme vám kampaň na klíč dle
vašich potřeb a požadavků
• Provedeme geomarketingovou analýzu a sestavíme distribuční plán
• Přehledně vám distribuční plán znázorníme na mapě
• Doporučíme vám nejvhodnější distribuční vlnu pro vaše zboží
a služby
• Zajistíme rozvoz materiálů z centrálního skladu na jednotlivé
lokální sklady
• Provedeme distribuci ve vámi vybraném termínu
• Dbáme na kvalitu roznosu a realizujeme kontroly doručení
• Vše sledujeme on-line v našem unikátním systému CEDI
• Průběžně vás informujeme o realizaci vaší kampaně
• Zpracujeme vám přehlednou výslednou zprávu z roznosu
a provedených kontrol
• Společně s vámi celou kampaň vyhodnotíme
a doporučíme to nejlepší pro váš business
Dbáme na vysokou kvalitu roznosu – ročně provádíme přes 19 500
kontrol kvality distribuce a letáky doručujeme s průměrnou úspěšností
více než 97,1 %.
Několikastupňový kontrolní systém – celý průběh kampaně je sledován
na několika úrovních (kontrola s klientem, interní kontrola distribuční
sítě, nezávislé měření výzkumných agentur, mobilní aplikace v terénu).
Distribuční vlny – díky našemu systému několika vln je možné zános
uskutečnit přesně v ten den, který je pro vás nejvýhodnější.
Optimalizace hromadných zánosů – díky hromadnému zánosu můžete
ušetřit až 50 % za tisk materiálů, zásah cílové skupiny a responze však
zůstanou stejně vysoké. Šetříme tak vaše náklady za tisk.
Díky systému CEDI budete vědět, jak vaše kampaň probíhá –
zpracujeme vám přehlednou výslednou zprávu, vyhodnotíme distribuci
a doporučíme to nejlepší pro další kampaně.
Buďte nepřehlédnutelní – nabízíme speciální služby jako závěsky na
kliky či schránky, díky nimž si vaší reklamy všimne každý.

4 MIL.
DORUČOVACÍCH
SCHRÁNEK

19 500
KONTROL ROČNĚ

97,1 %

PRŮMĚRNÁ KVALITA
ZE SPOLEČNÝCH KONTROL
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ADRESNÉ DORUČOVÁNÍ

Vaše kampaně doručíme do těch
správných rukou
Naše know-how z neadresné distribuce přinášíme od roku 2013 také na otevřený
poštovní trh. Můžete si tak vybrat moderního dodavatele a kampaň si naplánovat
podle sebe.
Kompletně se postaráme o vaše directmarketingové kampaně a transproma. Podpoříme
vaši kreativitu, doručíme atypické tvary a adresu můžete umístit, kam chcete. S námi
ušetříte čas i peníze, zpracujeme vám kampaň na klíč. Pomůžeme vám minimalizovat
náklady a zkontrolujeme, zda jsou adresy správné.

NAŠE SLUŽBY OD A DO Z:

VÝHODY PRO KLIENTY ČD:

Kvalitní pokrytí České republiky
– plus možnost doručování i na
Slovensku a v dalších vybraných
zemích

Zkontrolujeme, zda jsou adresy
správné a vy ušetříte za tisk
a poštovné

Doručování – sedm dní v týdnu
Jedinečnost – každá zásilka je
opatřena jedinečným čárovým kódem
pro kontrolu jejího pohybu
Monitoring manipulace se zásilkami –
kamerové systémy, dodací listy
Rychlé řešení reklamací – také
on-line v CEDI
On-line komunikace – s klientem po
celou dobu doručování

Dopisy mohou mít atypické tvary
a rozměry a můžete se tak odlišit
Zpracujeme vám přehlednou
výslednou zprávu a sdělíme vám
důvod nedoručení
(např. přestěhování adresáta)
Elektronická zpráva v EXCEL
tabulce – usnadňuje čištění
databáze
Celou kampaň vám zhotovíme
na klíč – od tisku, kompletace až po
doručení

Chcete své zákazníky oslovit dopisem?
Direct mail dokáže oslovit specifické cílové skupiny bydlící v rozličných lokalitách a je
ideální pro budování osobního kontaktu s vašimi zákazníky. S jeho pomocí můžete
oslovovat zákazníky nové, nebo se připomenout těm stávajícím. Obrovské možnosti
přináší také transpromo – využijte příležitosti, a pokud zasíláte fakturu či vyúčtování,
připojte k nim personifikované reklamní sdělení. U nás se můžete odlišit, grafické
uspořádání obálky je čistě na vaší kreativitě a adresu můžete umístit kamkoli.

DORUČUJEME DVA TYPY ZÁSILEK:
Reklamní psaní – sdělení konkrétnímu adresátovi (do 1 000 g) – pozvánka,
katalog, předplatné, reklamní sdělení, brožura aj.
Osobní psaní – sdělení konkrétnímu adresátovi (do 500 g), jehož citlivé osobní
údaje jsou v tomto sdělení obsaženy – výpis z účtu, předpis pojištění, vyúčtování
energií, výpis z bodového účtu věrnostního programu aj.
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Náš specialista s vámi probere představy
a cíle kampaně
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Předáte nám databázi adres
Adresy zkontrolujeme a upozorníme na chybné adresy
Přesně určíme počet kusů zásilek k tisku
Díky tomu ušetříte za tisk i poštovné
Zajistíme tisk, balení, štítkování, personifikaci, vklady, příbaly, prezenty
Postaráme se o dopravu a logistiku
Zásilky doručíme ve vámi zvoleném termínu
Dodáme vám elektronickou výslednou zprávu
Na základě výsledné zprávy můžete snáze zaktualizovat vaši databázi adres
Společně s vámi celou kampaň zpětně vyhodnotíme a doporučíme to nejlepší pro
váš business

Kompletně se postaráme o vaše direct marketingové kampaně a transproma –
věrnostní programy, členské či klubové základny, aktivace stávajících zákazníků
a budování loajality.
Důležitý je správný výběr adres – databáze klientů je základem každého úspěšného
direct mailu. Nabízíme proto validaci adres před spuštěním kampaně a šetříme tak vaše
náklady.
Poskytneme podrobné informace o nedoručitelných zásilkách – předáme vám seznam
nedoručených zásilek s důvodem jejich nedoručení. Dozvíte se tak například, kteří vaši
zákazníci se přestěhovali.
Stav vaší zásilky je monitorován systémem CEDI – díky unikátnímu čárovému kódu
sledujeme zásilku po celou dobu její cesty k adresátovi.

MILIONY
DORUČENÝCH
ZÁSILEK ROČNĚ

4

DISTRIBUČNÍ
CENTRA

5 000

DORUČOVATELŮ
ADRESNÝCH ZÁSILEK
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GEOMARKETING

Řekneme vám vše potřebné o vašich
zákaznících
Disponujeme specializovaným oddělením Geomarketingu se špičkovými odborníky, díky
kterým nalezneme a zasáhneme optimální cílové skupiny obyvatel, vhodné lokality či
dojezdové vzdálenosti.
Díky použití geomarketingu lze ušetřit až 50 % nákladů za kampaň a navíc přesné
zacílení zvyšuje responzi kampaně až o třetinu. Máme nejaktuálnější data a nejrozsáhlejší technické zázemí pro plánování kampaní a pomůžeme vám přesně zacílit na vaše
zákazníky.

VÝHODY GEOMARKETINGU
Efektivita – zvýšení efektivity vašich marketingových aktivit díky přesnějším
datům
Cíl – zacílení na požadovanou zákaznickou skupinu dle parametrů:
ekonomických – kupní síla, nezaměstnanost, typ bydlení, příjmová skupina
regionálních – chování zákazníka v kraji, okrese, obci, části obce, PSČ, na
adrese
sociodemografických – věk, pohlaví, vzdělání
Úspora – znalostí zákazníka a jeho cíleným oslovením eliminujete zbytečné
náklady na tisk i distribuci

Zajímá vás, kde vaši zákazníci bydlí, kde pracují a odkud k vám jezdí?
Díky geomarketingu se vám otevírají nové možnosti, jak efektivně plánovat a realizovat
svoje marketingové aktivity! Naši odborníci na geomarketing vám provedou analýzu,
díky které najdou oblasti, ve kterých se vyskytuje nejvíce vašich zákazníků. Díky takto
přesnému zacílení ušetříte náklady za tisk i distribuci reklamních materiálů a přitom
dosáhnete stejné nebo dokonce vyšší odezvy. Díky tomu, že máme výjimečnou databázi
slučující marketingová, sociologická a demografická data, pomůžeme vám lépe poznat
a pochopit chování a potřeby vašich zákazníků.

ZDROJE PRO
GEOMARKETINGOVÉ
ANALÝZY:

GEOMARKETINGOVÉ
ANALÝZY PROVÁDÍME
PODLE:

ČSÚ – adresné body, domy, bytové
objekty, domácnosti

Geometrické spádovosti

Mikrocensy – upřesňování dat ze
Sčítání lidu, domů a bytů

Přirozené spádovosti zákazníků
k prodejnám a pobočkám

Life-style výzkumy
Mapová data
Vlastní sběr dat
Klientská data

Zákaznické analýzy z PSČ
pokladních systémů
Tržní analýzy
Zjištění zákaznického profilu
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Najdeme vám zákazníky, které vaše
nabídka osloví
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provedeme analýzu kupní síly a obchodních dat ve vámi vybraném regionu
Zákazníky vytipujeme dle krajů, okresů, obcí a jejich částí, PSČ
Rozklíčujeme zákazníky podle sociodemografických vlastností (věk, pohlaví, vzdělání či typ rodiny)
Dále vybíráme dle ekonomického zázemí (kupní síla, nezaměstnanost, typ bydlení)
Určíme spádovost zákazníků k prodejnám a pobočkám
Zanalyzujeme, odkud k vám stávající zákazníci nejčastěji dojíždějí
Pomůžeme vám zmapovat úroveň konkurence v okolí
Lokalizujeme tak vaši cílovou skupinu
Data propojíme s vaší marketingovou strategií
Společně s vámi kampaň vyhodnotíme a doporučíme to nejlepší pro váš business

Interaktivní mapy – dokážeme prolnout mnoho vrstev informací, pracovat s nimi, vyhodnotit je a přehledně je
znázornit.
Specializované oddělení se špičkovými odborníky – více než dvě desítky let praxe v geomarketingu, pravidelná
aktualizace dat, využití veškerých dostupných informací, analýzy tzv. velkých dat.
Přehledná analýza – pomůže vám zefektivnit reklamní a informační kampaně a optimalizovat náklady na marketing.
Zvyšování odezvy a minimalizace nákladů – efektivní oslovení cílové skupiny, možnost kampaň lokalizovat
a přesně zacílit (například hračky promujte v místech, kde bydlí hodně rodin s dětmi).
Mobilní aplikace pro digitalizaci kontrol – vyvinuli jsme aplikaci, která urychluje a zpřesňuje celý proces provedení,
zpracování a vyhodnocení kontrol, takže máme takřka okamžitě informace o výsledku kontrol.
Billboardy, plakáty – pomůžeme vám nejen s plánovánímlokality roznosu letáků, ale také s umístěním reklamních
poutačů na trasách, kde si vás zákazníci všimnou.

NEJMENŠÍ
RAJONIZACE
K ZACÍLENÍ NA TRHU

50 %

NÁKLADŮ LZE UŠETŘIT
DÍKY ZACÍLENÍ

30 %

ZVÝŠENÍ RESPONZE
OSLOVENÝCH ZÁKAZNÍKŮ
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LETÁKOVÁ SAMOOBSLUHA

Naplánování letákové kampaně nebylo
nikdy snažší
Naši specialisté na geomarketing vyvinuli unikátní nástroj pro rychlé a jednoduché
plánování vašich reklamních kampaní.
Doručování tiskovin do schránek patří spolu s televizí k nejsilnějším reklamním nástrojům.
Letáková samoobsluha přináší rychlé a snadné plánování reklamních kampaní i pro malé
a střední zadavatele. Navrhněte si svoji kampaň jednoduše sami na webové stránce
www.letakova-samoobsluha.cz.

LETÁKY K VÁM
PŘIVEDOU ZÁKAZNÍKY
72 % Čechů si podle nabídky
v letáku vybírá obchod, kam
půjdou nakupovat

(zdroj: Focus 2019)

57 % Čechům pomáhají letáky
a akční nabídky šetřit rodinný
rozpočet

(zdroj: Česká distribuční, 2020)

JSME JEDNIČKA NA
LETÁKOVÉM TRHU
Zkušenosti
již od roku 1991 máme zkušenosti
v neadresné distribuci reklamních
materiálů
Kvalitní síť
přes 6 500 distributorů

VÝHODY LETÁKOVÉ
SAMOOBSLUHY
Unikátní aplikace – jediná kvalitní
aplikace tohoto charakteru na
trhu
Úspora nákladů – díky rychlé
orientaci v lokalitách, gramážích
a cenách za distribuci
Geomarketing pro každého –
sami si pohodlně naplánujete svou
distribuci
Podrobná rajonizace – v průměru
300 schránek na distribuční sektor
pro přesné zacílení
Výběr lokality – dle PSČ,
spádové oblasti formou kružnice,
či zakreslením požadovaného
výběru
Odborná konzultace – po odeslání
vaší specifikace se s vámi obratem
kontaktuje náš obchodník

Pokrytí celá ČR
možnost doručování i na Slovensku
a dalších evropských zemích
Doručování
7 dní v týdnu
Průměrná kvalita distribuce
97,1 %

Vyzkoušejte naši aplikaci i vy
a využijte sílu reklamních letáků
pro vaše reklamní kampaně.
www.letakova-samoobsluha.cz

Chcete si kampaň naplánovat sami?
Ve zkvalitňování služeb a inovaci jdeme stále dál, a proto jsme pro vás vyvinuli interaktivní
aplikaci, díky které si můžete sami a jednoduše vytvořit on-line distribuční oblast pro roznos
vašich letáků. Letáková samoobsluha umožňuje zrychlení procesu vytváření distribučního
plánu. Oblast distribuce si můžete vybrat sami v on-line aplikaci. V mapě je možné zadat
oblast roznosu pomocí kruhu nebo tahem nakreslit oblast vlastní. Aplikace okamžitě
spočítá, kolik schránek je ve vybrané lokalitě a jaká je orientační cena za distribuci.
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Jednoduše a rychle
na www.letakova-samoobsluha.cz
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na interaktivní mapě najdete svoji prodejnu a nakreslíte kolem ní spádovou oblast
Oblast roznosu můžete rovněž vybrat pomocí PSČ
Ihned zjistíte kolik je schránek ve vámi vybrané lokalitě
Aplikace vypočítá předpokládanou cenu za roznos
Můžete si vybrat z různých gramáží a velikostí papírů
Jedním kliknutím můžete odeslat nezávaznou poptávku
Náš tým vás kontaktuje s návrhem realizace vaší kampaně
Zajistíme vám i další potřebný servis tiskového zpracování
Společně s vámi celou kampaň vyhodnotíme a doporučíme to
nejlepší pro váš business

Výhodné pro menší podniky – aplikace umožňuje snadné plánování
reklamních kampaní i malým a středním zadavatelům.
Šetříte náklady – vytvořením vlastní oblasti distribuce na míru ušetříte za
nadbytečný tisk letáků i jejich distribuci v oblastech, které vás nezajímají.
Intuitivní ovládání – aplikace využívá map Google, snažili jsme se,
aby byla co nejpřehlednější a vy si mohli vše vyzkoušet, aniž
byste se museli složitě přihlašovat.
Videonávod – aplikace je jednoduchá, ale
pro ještě lepší orientaci na stránce
naleznete detailní tutorial.
Okamžité nacenění – aplikace ihned spočítá,
kolik domácností můžete oslovit a kolik
vás to bude stát.
Názorná ukázka – i pokud si na sestavení
netroufáte sami, můžete být u toho!
Díky aplikaci vám naši obchodníci
mohou názorně sestavit distribuční
plán přímo na schůzce.

300

DOMÁCNOSTÍ
PRŮMĚRNĚ V SEKTORU
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MINUTY

KAMPAŇ NA PÁR
KLIKNUTÍ

LETÁKOVÁ
SAMOOBSLUHA
UNIKÁTNÍ APLIKACE
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TISK A KOMPLETACE

Zařídíme celou vaši kampaň od tisku až
po distribuci a doručení do schránek
Pro váš lepší komfort k přístupu zajištění zakázky vám nabízíme kompletní servis pro
vaše kampaně od jejich zpracování, vytištění až po distribuci.
Díky komplexnímu zpracování vašich zásilek vám můžeme nabídnout jednu z nejnižších
cen. Stačí nám zaslat digitální data, vše ostatní zařídíme za vás.

KOMPLETACE ZÁSILEK:

TISKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:

Potisk obálek
logo, sdělení, aj.

Malonákladový digitální tisk
malých nákladů letáků, plakátů,
brožur

Balení
obálky, fólie průhledná
i neprůhledná aj.
Adresné určení
štítek na obálce, inkjet na fólii aj.
Personifikace
jmenovité určení zásilek adresátům
a jejich oslovení v 5. pádu
v průvodním dopisu
Párování
obálka s adresátem na štítku je
párována s dopisem oslovujícím
stejného adresáta
Vklad, vlep
materiály jsou před balením
vkládány či vlepovány do zásilek
např. ceníky do katalogů
Vzorky, dárkové předměty
materiály a drobné prezenty jsou
přikládány do zásilek před balením
Třídění zásilek
třídění jednotlivých druhů zásilek

Velkoplošný digitální tisk plakátů,
billboardů aj.
Ofsetový archový tisk středních
nákladů letáků, plakátů, brožur,
katalogů
Ofsetový kotoučový tisk velkých
nákladů letáků, brožur, katalogů
Novinový tisk

DLE VAŠICH PŘÁNÍ
ZAJISTÍME:
Komplexní řešení reklamní
kampaně pro zákazníka
Profesionální přístup zpracování
celé zakázky od zadání přes tisk,
logistiku až po distribuci
Vše za vás vyřídíme a vy ušetříte čas
Veškeré termíny hlídáme za vás

Nemáte čas koordinovat vaši kampaň?
Postaráme se o celou vaši reklamní kampaň včetně tisku. Pokud chcete své zákazníky
efektivně zaujmout letáky, direct maily, katalogy, knihami, brožurami, novinami,
časopisy, pozvánkami, slevovými kupony, odpovědními zásilkami či prospekty, stačí
se obrátit na nás!
Díky našim mnohaletým zkušenostem víme, jak by vaše reklamní materiály měly vypadat
a jaká grafika a rozmístění nejlépe prodávají. Sledujeme také nové trendy a řekneme
vám, co by ve vašich zásilkách rozhodně nemělo chybět. Vaše zásilky vytiskneme,
zkompletujeme, oštítkujeme a doručíme.
Nebojte se být originální, poradíme si i s atypickými tvary a rozměry, ať již letáků
nebo direct mailů.
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Připravíme vám vaši kampaň na klíč
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zašlete nám tisková data
Zpracujeme vám cenovou kalkulaci, doporučíme nejvhodnější tisk vaší kampaně
Grafik zkontroluje správnost dat
Potvrdíme vám realizaci tiskové zakázky
Zajistíme rozvoz na jednotlivé sklady
V případě adresných zásilek zajistíme jejich další zpracování – štítkování, balení aj.
Doručíme vaše reklamní materiály do schránek
Zpracujeme vám výslednou zprávu
Společně s vámi celou kampaň zpětně vyhodnotíme a doporučíme to nejlepší pro
váš business

Vše zařídíme za vás a vy ušetříte čas i peníze – spolupracujeme s nejmodernějšími
tiskárnami a díky množstevním slevám vám tak můžeme nabídnout jednu z nejnižších cen
na českém trhu.
Moderní zpracování – výřezy, lakování a netradiční formáty vás odliší od konkurence.
Kvalitní a výhodný tisk – zajistíme pro vás zpracování jak malonákladových, tak
i velkoplošných zakázek.
Zásilky zkompletujeme dle vašich přání – potisk obálek, balení, personifikace (oslovení),
párování, vklady, vlepy, vzorky, dárkové předměty, třídění zásilek, adresné doručení.
Sestavíme vám celou kampaň na klíč – postaráme se o celou vaši reklamní kampaň od
tisku až po distribuci.
Kampaň šitá na míru – naplánujeme a zpětně vyhodnotíme vaši kampaň a doporučíme
to nejlepší pro váš business.

NEJMODERNĚJŠÍ
TECHNOLOGIE
TISKU

ÚSPORY
ČASU
A NÁKLADŮ

VŠE

NA JEDNOM
MÍSTĚ
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NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Jsme uznaným zaměstnavatelem na
chráněném trhu práce
V roce 2020 jsme zaměstnali téměř tisíc lidí se zdravotním postižením a stali jsme se státem uznaným
zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Věříme totiž, že si lidé, kterým do života vstoupil úraz nebo vážná
nemoc, zaslouží příležitost. Dle naší zkušenosti si tito lidé práce váží, pracují svědomitě a kvalitně.

CO TO ZNAMENÁ PRO VÁS, NAŠE
KLIENTY?
Dobrý pocit z podpory vzniku pracovních
příležitostí pro lidi s hendikepem
Kvalitní služby poskytované motivovanými,
zodpovědnými a pečlivými zaměstnanci
Podpora a zázemí pro konkrétní lidi, kteří tak
získají stabilní zaměstnání a příjem
Rozšíření portfolia CSR aktivit o podporu
zaměstnávání lidí s hendikepem
Náhradní plnění, a tím řešení zákonné
povinnosti

SPLNĚNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci
mají podle zákona o zaměstnanosti povinnost
zaměstnávat určitý počet osob se zdravotním
postižením. Tento podíl jsou aktuálně 4 %
z celkového počtu zaměstnanců firmy. Pokud jako
zaměstnavatel nemůžete nebo nechcete tento
podíl splnit, můžete využít alternativních
možností, které lze i vzájemně kombinovat.
Tři možnosti, jak splnit legislativní povinnost:
1. Zaměstnáte příslušný počet zaměstnanců se
zdravotním postižením.
(4 % vzhledem k celkovému počtu
zaměstnanců firmy).
2. Odvedete kompenzační příspěvek do státního
rozpočtu.
(za každého nezaměstnaného OZP sankce ve
výši 2,5násobku průměrné mzdy v národním
hospodářství za 1.–3. Q předchozího roku)
3. Nakoupíte výrobky nebo služby od
poskytovatelů náhradního plnění.
(ve výši 7násobku průměrné mzdy v národním
hospodářství za 1–3. Q předchozího roku za
každého nezaměstnaného OZP)
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Co vše u nás můžete získat
v režimu náhradního plnění?
Odebíráním našich služeb v režimu náhradního plnění
můžete splnit svou zákonnou povinnost. Uplatnit náhradní
plnění můžete využitím neadresné distribuce či adresného
doručování, nebo je možné služby kombinovat dále
podle vašich potřeb, například s tiskem.

SLUŽBY, KTERÉ U NÁS MŮŽETE
ČERPAT V REŽIMU NÁHRADNÍHO
PLNĚNÍ:
Neadresná distribuce
Vaše reklamní a informační materiály rozneseme
v rámci České republiky, případně i v dalších
zemích.
Adresné doručování
Doručíme vaše directmarketingové kampaně
konkrétním adresátům v České republice.
Geomarketing
Pomocí digitálních map a rozsáhlých
marketingových dat zacílíme vaše kampaně tak,
aby se dostaly přímo k vašim zákazníkům.
Tisk a kompletace zásilek
Pro váš absolutní komfort zajistíme kampaně již od
fáze tisku a kompletace dodaných materiálů.
Inzertní plnění
Díky tomu, že Česká distribuční patří do mediální
skupiny VLTAVA LABE MEDIA, máte možnost
využít inzertního prostoru v široké nabídce všech
online i tištěných titulů.

Pomůžeme vám naplánovat reklamní
kampaň v režimu náhradního plnění
V případě vašeho zájmu odebírat naše služby v režimu náhradního plnění kontaktujte naše oddělení péče o OZP.

PROBEREME S VÁMI VŠE
POTŘEBNÉ:
1. Pošleme vám k vyplnění dotazník pro
výpočet částky, kterou potřebujete
k náhradnímu plnění.
2. Probereme s vámi, zda již náhradní plnění
využíváte u jiného dodavatele zboží nebo
služeb.

ODEBÍRÁNÍM NAŠICH SLUŽEB
V REŽIMU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ
ZÍSKÁTE:
• Profesionální služby s minimální administrativní
zátěží
• Optimalizaci nákladů
• Možnost podpory smysluplného projektu

3. Spočítáme vám úspory díky odebírání
služeb u České distribuční.
4. Vše zapracujeme do objednávky a sepíšeme
garantovanou smlouvu na odběr služeb
v rámci náhradního plnění.
5. O celou administrativu se staráme my, vy
jen pohodlně odebíráte naše profesionální
služby. Na závěr vám vystavíme doklad
v režimu náhradního plnění.
Celý proces odběru náhradního plnění bude pro
vás představovat zisk profesionální a kvalitní
služby s minimální administrativní zátěží.

SLUŽBY V REŽIMU
NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

ÚSPORA
NÁKLADŮ

nahradniplneni@
distribucni.cz
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DÁME VAŠIM KAMPANÍM SPRÁVNÝ SMĚR
Plánujete reklamní kampaň? Potřebujete oslovit
svojí nabídkou co nejvíce zákazníků? Chcete
poskytnout svým klientům speciální péči?
Jsme zde pro vás k plánování vašich
marketingových kampaní.
Přinášíme vše na jednom místě.

NEADRESNÁ DISTRIBUCE

Zajistíme roznos letáků ve vybraných lokalitách
podle vašich přání a požadavků

ADRESNÉ DORUČOVÁNÍ

Kompletně se postaráme o vaše directmarketingové kampaně

GEOMARKETING

Přesným zacílením vybrané skupiny zákazníků zvýšíme odezvu
a snížíme náklady kampaně

LETÁKOVÁ SAMOOBSLUHA

Jediná aplikace k naplánování letákové kampaně na pár kliknutí on-line

TISK A KOMPLETACE

Zrealizujeme celou kampaň od tisku až po distribuci

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Odebíráním našich služeb v režimu náhradního plnění pomáháte
osobám se zdravotním postižením a šetříte své náklady
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