VELKOOBCHOD BIŽUTERIE
Základní informace
Zyta velkoobchod bižuterie působí na trhu od roku 1991 se specializací na distribuci bižuterie a to formou
přímého nebo komisního prodeje prostřednictvím vlastních stojanů.
Novinkou je nakupování prostřenictím našeho E-shopu.
Pokud chcete vidět a nakupovat za velkoobchodní ceny bez DPH za účelem dalšího prodeje, musíte se
nejdříve zaregistrovat jako velkoodběratel.
Pokud jste soukromá osoba a chcete nakupovat zboží pro soukromou potřebu zaregistrujte se jako
maloodběratel
Disponujeme atestací ze Státního zkušebního ústavu v Hradci Králové.
Sortiment: Nabídka se skládá z 1500 - 2000 vzorů bižuterie a sortiment je neustále obměňován v
návaznosti na módní trendy.

V naší nabídce najdete: Náušnice, klipsy, kruhy, náhrdelníky, řetízky, náramky, přívěšky, brože, kravatové
spony, prsteny, šňůrky v různých barvách, spony na šátek a další sortiment, včetně některých komponentů.

Povrchové úpravy: Převážně se jedná o bižuterii kovovou a štrasovou v těchto bezniklových povrchových
úpravách: zlato, stříbro, rhodium, ruthenium, starozlato, starostříbro, černý zinek, staroměď a další. U
světlých odstínů preferujeme rhodium z důvodu vyšší kvality galvanické úpravy.

Umístění a označení zboží:
Bižuterie je umístěna na eurokartách v několika barevných odstínech a zabalena v průhledném obalu tak,
aby byly splněny požadavky Evropské unie.

Veškeré zboží je označeno evidenčním číslem a prodejní maloobchodní cenou, čímž usnadňujeme našim
odběratelům oceňování zboží. Při zachování maloobchodních cen zajišťuje cenová relace našim
odběratelům rabat ve výši 80 -100 %.

Prodej bižuterie
Osobní návštěva a nákup zboží z naší vzorkovny Vám přínáší následujicí výhody:
1.
2.
3.
4.

Možnost bezprostředně se seznámi s rozsahem našeho sortimetu - výběr z naší aktuální nabídky.
Pro nákup zboží v naší vzorkovně není stanoven minimalní odběr.
Nákup zboží ve slevových akcích,kde se ceny jednotlivých vzorů pohybují od 10 do 20Kč za 1ks.
Budete mít možnost prohlédnout si nově připravované kolekce a jednotlivé vzory bižuterie, které
připravujeme pro další období.Po shlédnutí této připravované nabídky si můžete Vámi vybrané
vzory předem objednat.
5. Ukázka typu stojanů, paravanů a dalších podpůrných produktů pro prezentaci,prodej bižuterie a
módních doplňků.
6. Získání množstevních slev na zboží při platbě v hotovosti.
7. Poskytnutí informací jak se zaregistrovat a nakupovat prostřednictvím našeho E-shopu.
Při platbě v hotovosti nebo na dobírku poskytujeme následující slevy:

Platba v
hotovosti
5.000,- Kč
10.000,- Kč
15.000,- Kč
20.000,-Kč
30.000,-Kč
50.000,- Kč
100.000,- Kč

Sleva na zboží
3%
5%
7%
10 %
12 %
15 %
18 %

Komisní prodej bižuterie
Komisní prodej poskytuje následující výhody:
•
•
•
•

Rozšíření a obohacení sortimentu, oslovení vetšího množstí zákazníků a celková časová úspora bez
jakýchkoliv finančních nákladů.
Jednoduchá kontrola a přehlednost prodeje, po obdržení stojanu se zbožím odpadá problém s
vyceňováním. Zboží je okamžitě připraveno k prodeji.
Minimální prostor s maximálním využitím. Na jednotlivé typy stojanů lze umístit 100-200 vzorů.
Pružná reakce na módní trendy a pravidelná obměna zboží dle prodeje.
Stojany pro přímý a komisní prodej bižuterie

Pultový
Šířka: 40cm

Jednopatrový
Šířka: 40cm

Dvoupatrový
Šířka: 40cm

Výška: 90cm

Výška: 160-180

Výška:160-180

Počet pozic: 96

Počet pozic: 96

Počet pozic: 128

Zaslání stojanu
Plně vybavený stojan, na kterém je již umístěno zboží, zasíláme Profi balíkem na adresu odběratele po podepsání smlouvy.
Smlouvu
Vám
zašleme
mailem,
poštou,
nebo
Vám
bude
předána
naším
obchodním
zástupcem.
Zabezpečení zboží:
Bižuterie je na všech stojanech zajištěna proti samovolnému sejmutí. Podlahové stojany je možno volně přemisťovat pomocí
koleček.
Vyúčtování zboží
Vyúčtování probíhá v pravidelném intervalu 30–45 dnů, v závislosti na prodeji. Inventarizaci zboží provádí náš obchodní
zástupce. Další možností je provádět invetarizaci zboží sám.K tomuto účelu Vám můžeme poslat elektronický formulář pro
invetarizaci zboží. Vyplněný formulář, na kterém uvedete jednotlivé zůstatky zboží na stojanu, nám pak zašlete mailem, poštou,
nebo faxem.
Provize
V případě komisního prodeje je stanovena 30% sleva z ceny bez DPH a to z maloobchodních cen, které jsou uvedeny na zboží.

Základní informace pro zahájení spolupráce:
K vzájemnému urychlení spolupráce nám pomohou následující údaje:
1)Adresa a umístění Vaší prodejny
2)Na jaký druh zboží a zákazníky je Vaše prodejna zaměřena
3)Kontatkní spojení na Vás mob.,tel.,e-mail.,fax.

Písemné podklady:

1)Kopie Živnostenského listu, popřípadě osvědčení o DPH
2)Fakturační a dodavatelská adresa
3)Podepsaná smlouva
Tyto informace nám můžete sdělit telefonicky, nebo na mail.

Kontakt
Adresa

Otýlie Beníškové 5
301 11
Plzeň

Telefon

+420 377 531 333

Fax

+420 377 531 333

Josef Laštovka

+420 603 434 393

Zyta Laštovková

+420 603 324 673

IČO

13888595

DIČ

CZ520718046

E-mail

info@bizuterie-zyta.com

WWW: www.bizuterie-zyta.com
E-shop: www.bizuterie-zyta.com/shop/

