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Vážení obchodní partneři,

děkujeme Vám za Váš zájem o podnikatelskou příležitost OptikDoDomu. 

Pevně věříme, že Vám náš Klíč k úspěchu otevře novou cestu k finanční a časové nezávislosti. 

Koncept OPTIKA DO DOMU je jednoduchý, a tím pádem transparentní. 

Každý,  kdo chce pracovat  a je schopen jednat  s lidmi,  může s OPTIKEM DO DOMU dosahovat  velmi

zajímavých  příjmů. 

Silné zázemí naší firmy a kvalitní produkt jsou garancemi vašeho úspěchu.

Kdo jsme?

Jmenuji  se  Petr  Seidl  a  spolu  se  svou  manželkou  Klárou  jsme

začátkem roku 2010 založili OptikDoDomu. 

Mám  více  než  patnáctileté  zkušenosti  s  brýlemi,  a  když  jsme  se

rozhodli  pro  vlastní  podnikání,  nejprve  jsme  se  specializovali  na

zakázkovou výrobu dioptrických a sportovních slunečních brýlí  pro

velké firmy a reklamní agentury. 

Postupně  jsme  rozvíjeli  koncept  OptikDoDomu  a  během  prvního

roku jsme měli více než 60 optických poradců po celé ČR a každým

rokem toto číslo narůstá.  

Během prvních dvou let jsme otevřeli 4 vlastní kamenné optiky. (V současné době jich je pět: Rakovník,

Kladno, Praha, Náchod, Trutnov).

Zákazník ocení nejen kolekci originálně navržených brýlí vlastní značky Icona za výhodné peníze, ale

především službu optického poradce až domů.
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Proč s námi budete úspěšní?

Jednoduše proto, že koncept  OptikDoDomu byl ověřen v praxi, dříve než jsme se rozhodli jej uvést do

praxe. Přestože jsme se specializovali na velké dodávky brýlí, někteří naši zákazníci od nás nakupovali

brýle po kusech a na vlastní pěst je dále distribuovali.

 

Ukázalo  se,  že  lidem  chybí  seriózní alternativa  k drahým  kamenným  obchodům  s optikou.

OptikDoDomu tedy vychází vstříc zákazníkům, a připravil službu, která v ČR dosud chyběla.

Navrhujeme  a  vyrábíme  vlastní  kolekce  dioptrických  brýlí  Icona  a  Jovita,  které  splňují  nejpřísnější

pravidla certifikace pro prodej v rámci EU (označení  CE).  Brýle jdou z výroby přímo k zákazníkům,

nenakupujeme od distributorů, díky tomu jsou brýle až o polovinu levnější.  

Naší značku prodáváme pouze skrze optické poradce a v našich kamenných prodejnách. 

Garantujeme doživotní záruky na obruby.
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Výhody služby OptikDoDomu pro zákazníka

 Lidé si v pohodlí domova vyberou dioptrické i sluneční brýle až o 50% levněji než v běžných 
optikách

 Všechny vzorky v kufru optického poradce jsou 100% funkční a zákazníci si je mohou v klidu doma 
vyzkoušet

 Vybrousíme a osadíme čočky přesně podle lékařského předpisu zákazníka, odečteme příspěvek od 
pojišťovny (od srpna 2019 dle nových pravidel pojišťoven)

 Hotové brýle dostane zákazník během několika dnů přes kurýrní službu GLS, platba při předání

 Pevné pouzdro zdarma jako dárek ke každým brýlím

 Doživotní garance na brýlové obruby, žádné čekání při vyřizování případných reklamací, obruby 
máme skladem

 Individuální přístup, vysoká úroveň poradenství a péče

Výhody spolupráce pro optické poradce

 Flexibilní pracovní doba

 Nízký vstupní kapitál k založení vlastního podnikání,  spolupráci si můžete vyzkoušet

 Nadstandardní přijmy – ihned po zaplacení objednávky se vám v systému připíší provize (až 33%), 
pokud je spolupráce na Dohodu, měsíčně si provize můžete nechat vyplatit přímo na účet, pokud 
je spolupráce na ŽL, fakturovat o výplatu můžete kdykoliv

 Oproti jiným firmám, působících v přímém prodeji, má OptikDoDomu tu výhodu, že produkty jsou 
reálně levnější než v kamenných obchodech a ve svém oboru je jedinečná v celé Evropě.

 V současné době působí po celé ČR cca 300 optických poradců, konkurence není veliká

 OptikDoDomu propaguje službu masově po celé ČR – internet, radio, TV atd., centrála denně 
předává těm optikům, kteří mají i svoje vlastní kontakty, také zakázky přímo z centrály
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Počáteční investice pro spolupráci s OptikDoDomu
 Celý rozjezd podnikání stojí 5 999 Kč vč. DPH

 Garantujeme vrácení vložených prostředků do tří měsíců v případě vašeho neúspěchu

 S podnikáním nejsou spojeny téměř žádné další výdaje. Nemáte skladové zásoby, neplatíte 
zaměstnance, pronájmy apod.

 Nemusíte provádět žádné minimální ani pravidelné nákupy

 Nabízíme vysoké provize z přímých prodejů

Garance vrácení vložených prostředků

 Spolupráci si můžete na 3 měsíce vyzkoušet

 Jakmile obdržíte sadu, dostanete přístup ke školicím materiálům

 Do tří měsíců je potřeba splnit obrat minimálně ve výši vstupního poplatku (obrat 5 999 Kč – stačí 
prodat brýle jednomu až dvěma zákazníkům)

 Pokud do tří měsíců zjistíte, že spolupráce s OptikDoDomu není pro vás a budete mít splněn 
minimální obrat, můžete zaslat celou sadu zpět a my vám vrátíme celý vstupní poplatek 5999 Kč
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Odměnovací systém OptikDoDomu

OptikDoDomu má dva druhy odměnování a všichni mohou využít obou dvou. 

Provize z přímého prodeje

Z každých prodaných brýlí dostanete provizi 27,5% z částky bez DPH. 

Čím více brýlí prodáte, tím vyšší bude i vaše provize. (Konkrétněji viz níže)

Jakmile  dosáhnete  obratu  70  000  Kč  bez  DPH (není  časově  omezeno),

začnete vydělávat provize ve výši 33%.
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A teď konkrétně...

Již  jsme  naznačili,  jaká  jsou  pravidla  odměňovacího  systému.  Podívejme  se  na  ně  podrobněji.

K porozumění Vám určitě pomohou i konkrétní příklady.

Provize 

Z každých prodaných brýlí automaticky dostanete provizi. 

Jakmile bude vaše objednávka kompletně zrealizována (brýle jsou dodány a zaplaceny), stav objednávky

ve vaší online kanceláři bude změněn na „zaplacena“ a bude vám připsána provize ve výši 27,5% z celkové

částky bez DPH.  (Jakmile dosáhnete obratu 70.000 Kč , začnou se vám načítat provize ve výši 33% .)

Jednoduše  řečeno –  čím  více  času  práci  věnujete,  tím  větší  odměnou vás  poctíme.  Minimálně  však

dostanete 27,5 %, i kdybyste prodali jediné brýle. 

Příklad 1
Zákazník si vybere obroučky (1 699 Kč) a k nim se rozhodne pro plastové čočky s úpravami (1 799 Kč/pár).

Až 80% zákazníků volí nákup brýlí v akci 1+1, kdy k této kombinaci od nás dostanou druhé kompletní brýle

s čočkami včetně úprav zdarma.  

Zákazník tedy za kompletní brýle zaplatí 3 498 Kč . Nutno dodat, že brýle a  služby stejné kvality budou

v běžné optice stát až o 50 % více.  

Počítejme, že teprve začínáte, nebo si přivyděláváte jen příležitostně, a proto vám náleží nejnižší odměny.

Vaše provize 27,5% z částky bez DPH 15% je 817 Kč.

Jakmile dosáhnete obratu 70 000 Kč (není časově omezeno), začnou se vám načítat provize ve

výši 33% z částky.  Pak se vaše provize z jedněch prodaných brýlí okamžitě zvedne a to v tomto

případě na částku 981 Kč.
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O co se stará centrála OptikDoDomu

Naše práce zdaleka neskočila tím, že jsme projekt nastavili  a rozjeli.  Jsme zde od toho, abychom vám

poskytovali  trvalou podporu ve vašem podnikání,  a také abychom rozvíjeli  značku a vytvářeli  pro  vás

příležitosti k prodeji.  

Od nás dostanete všechno, co k podnikání potřebujete.  Stanete se částí  prosperující  firmy,  a přitom si

podržíte naprostou nezávislost. 

O co se stará centrála OptikDoDomu?

 Administrace všech objednávek

 Správné provedení optických prací

 Finanční vyrovnání s prodejci i zákazníky

 24 hodin podpora na telefonu - pro případ potřeby odborné pomoci stran brýlí i prodeje

 Buduje popularitu značky OptikDoDomu skrze internet, media, tištěná média... 

 Sleduje  trendy  na  trhu  dioptrických  brýlí,  vytváří  a designuje  nové  kolekce,  dohlíží  na  kvalitu

výroby přímo u výrobce

 Stará se o rozvoj webu www.OptikDoDomu.cz

 Web skrývá virtuální kancelář každého prodejce. Jednoduše a přehledně zde máte všechny údaje

o objednávkách, provizích, o svém týmu, a další informace

 Dále web funguje jako informační zdroj o optice, který systematicky propaguje OPTIKA DO DOMU.

Samotný web generuje nové zákazníky, zájemce o službu optického poradce – generuje vám tedy

další zákazníky

Proč vám to říkáme? 

Uvědomte si, co všechno musíte v běžné firmě zvládat, a kolik na to potřebujete lidí.  S OPTIKEM

DO DOMU se můžete klidně starat o rozvoj svého podnikání, my zajistíme zbytek.
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Obchodní model OptikDoDomu krok za krokem

Máte už startovní balíček a začínáte podnikat. Podívejme se, jak to vypadá v praxi.

Optický poradce prezentuje produkty zákazníkům obvykle u nich doma, anebo na místě, které si zákazník

zvolí. Osobní ambicí každého Optického poradce by měla být  dokonalá znalost brýlí a optických služeb,

které OptikDoDomu nabízí tak, aby dokázal dobře poradit a zodpovědět všechny dotazy. 

Na prvním místě by mělo vždy být, že je poradcem, nikoliv jen prodejcem.

Je  ve  vašem  vlastním  zájmu  působit  spolehlivě  a informovaně –  osobní  doporučení  je  tou  nejlepší

reklamou a šíří se lavinovitě. Když bude zákazník spokojený, jistě vás doporučí známým.

 Pokud se zákazník rozhodne pro brýle a skla, optický poradce vyplní objednávkový formulář, kde 

uvede model brýlí, zvolené dioptrické čočky a přepíše hodnoty naměřené od očního lékaře nebo 

optometristy. Zákazník dostane kopii objednávky.

 Optický poradce předá objednávku na centrálu  OptikDoDomu – zašle objednávku přes systém na 

stránkách OptikDoDomu. Kufr s obrubami mu stále zůstává, aby mohl své obruby prezentovat 

zákazníkům.

 Centrála zadá svoji vlastní obrubu ze skladu k zábrusu, hotové brýle dostane klient do cca 5ti dnů 

kurýrní službou GLS. Platba probíhá předem převodem na  účet OptikDoDomu nebo dobírkou. 

 Jakmile je objednávka dodána a uhrazena, ve vaší online kanceláři bude připsána provize za 

uskutečněný obchod. 

 Výplata provize – v případě práce na Dohodu o provedení práce - provize se vyplácejí ve standardní

výplatní den – tzn. kolem desátého v dalším měsíci.  Minimální částka výplaty je 1 000 Kč. 

 Pokud pracujete na ŽL, výplata se provádí kdykoliv na základě vámi vystavené faktury. 

 Zákazníky získáváte i přes náš web – lidé mohou prostřednictvím stránek www.OptikDoDomu.cz 

požádat o návštěvu Optického poradce. Tyto zákazníky následně předáváme úspěšným optickým 

poradcům v dané oblasti. 
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Jak začít s námi podnikat?

Pokud  vás  OPTIK  DO  DOMU zaujal  a chcete  s naší  podporou  rozjet  vlastní  podnikání,  je  to  velmi

jednoduché. 

1. napište email s kontaktem na: klara.seidl@optikdodomu.cz nebo optikdodomu@optikdodomu.cz

2. Objednejte si startovní balíček OP PROFI, cena 5 999 Kč.  Dostanete:

 Nový prezentační kufr Optického poradce + 32 dioptrických obrub

 Prezentační materiály a potřebné pomůcky

 Přístup ke školicím materiálům

 Přístup do online kanceláře

 Administrativní podpora centrály OptikDoDomu

Jakmile balíček uhradíte (hotově při osobním převzetí nebo na dobírku), stáváte se oficiálním Optickým

poradcem.

Ročně (podzim a jaro) pořádáme setkání optických poradců, kde se všichni vzájemně poznáme, setkání

jsou spojena s představením nových kolekcí a dalších novinek. 

Zhruba 3-4 ks ročně představujeme nové kolekce brýlí.  Nové modely  je možné   vyměnovat či dokupovat 

za symbolickou cenu. Minimální nákup je 4ks obrub, cena za 1 ks je 249 Kč. 

S  každým koupeným kusem můžete 1 ks z  vaší  kolekce vyměnit.  Tzn.  zakoupíte 4 obruby (996 Kč),  

4 obruby z vašeho kufru pošlete zpět na centrálu a místo nich vyberete 4 nové obruby. 

S nákupem 4 ks budete mít v kufru 8 nových brýlových obrub. 
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ROZHODNĚTE SE JEŠTĚ DNES!

Přejeme vám mnoho úspěchů

Petr a Klára Seidlovi
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