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Naši milí příznivci tianDe,

protože jsou prázdniny, i já jsem zvolil 
volnější režim a vyrazil jsem na putování 
po Sibiři, abych se na vlastní oči přesvědčil, 
kde se vlastně pěstují bylinky do našich 
produktů. Jistě již víte, že se pěstují 
v nejčistší oblasti na planetě, na Altaji.

Naprosto již chápu, proč mají naše 
produkty takovou účinnost. Na Sibiři je 
sníh do května a v září sníh padá znovu. 
Ale i léto je extrémní, protože přes den 
je klidně 35 stupňů, ale v noci teplota 
padá k nule. Tudíž byliny, které na Sibiři 
a Altaji rostou, musí být velmi odolné 
a velmi silné. Proto i účinky našich krémů, 
gelů nebo čajů jsou tak impozatní. Zdejší 
příroda je prostě silná.

Viděl jsem na svazích kvést amarant, 
ostropestřec mariánský, anděliku čínskou 
a mnoho dalších rostlin. Viděl jsem 
nádherné stromy cedru, ze kterých jsou 
vyráběné naše amulety, viděl jsem včely, 
které dávají silný med a my jejich propolis 
používáme do “tianDích” produktů (sprej 
s propolisem, orthophyt).

Jsem vděčný, že jsem mohl vidět tu 
neskutečnou sílu přírody a nádherné čisté 
prostředí, kde se byliny pro naše produkty 
pěstují.

Prostě vím, že jsem v tianDe správně. 

Bc. Roman Kočí
majitel e-shopu



Za dobu dvou let, co jsem s tianDe, jsem 
měla možnost poznat mnoho příběhů 
a životních osudů žen z mého týmu. 
Ať už jsou to příběhy o produktech 
a neuvěřitelných účincích, nebo pří-
běhy o tom, jak tianDe změnilo životy 
žen po stránce osobnostní a finanční. 
A to je ten největší dar, který lze v prá-
ci nalézt - pomáhat ženám ke zdraví, 
kráse a naplněnému životu.Chcete mít 
práci, do které se budete těšit? Chcete 
být finančně nezávislí? Víc cestovat? 
Mít nové auto? Postavit vysněný dům? 
Žít život, který si naplánujete a řídíte 
VY SAMI? To vše a ještě mnohem víc 
vám tianDe může nabídnout. Díky své-
mu nadšení z produktů získávám od 
společnosti neskutečné množství vý-
hod - čerpám nadstandartní plat, mám 
díky korporaci nové auto a dvakrát 
ročně dovolenou. Nikdy nepřestanu 
být vděčná za první balíček od tianDe 
:-) V neposlední řadě mi totiž do života 
přinesl i spoustu nových přátelství.

Přála bych ze srdce každé ženě, 
aby mohla zažívat to, co já a konečně 
si plnit své sny - ať už to znamená co-
koliv.

Příběhy „tianďáků“

Gabriela Novotná
Je mi 34 let. V tianDe jsem 2,5 roku, 
nyní jako perlová ředitelka.

Začalo to velikou láskou k produktům, 
která se přesunula do šíření tianDe 
do všech světových stran. Jsem štastná 
manželka a maminka 3,5 leté holčičky, 
miluji cestování a ráda poznávám nové 
lidi. Bydlím na Vysočině, v bramborář-
ském kraji - Havl. Brod. Vystudovala 
jsem Havlíčkovo gymnázium a VŠ obor 
ekologie. Mezi moje koníčky patří vše 
živé, příroda, zábava, přételé, rodina, 
medicinální houby, sport, dříve hodně 
fitness. 

Můj první produkt byly náplasti Jian 
Kang - otevřela   jsem balíček a ihned 
mě oslnila vůně bylin. Co teprve, když 
náplasti fungovaly. To mě uplně dosta-
lo do kolen.

Dnes miluji všechny zdravotní a výži-
vové produkty - šnečí mucin, vložky... 
Rodina se už nikdy neobejde bez slavi-
tonu. Manžel, po dlouhém odmlouvá-
ní, dnes používá vše kromě vložek :D 
Dcera má díky šamponu aloe nádherné 
dlouhé vlasy.

Dnes je tianDe moje práce na plný úva-
zek, kterou miluji celým svým srdcem. 
Dává mi smysl, je to můj životní styl. 

Nedovedu si to bez tianDe už před-
stavit. TianDe je unikátní ... toto ne-
jsou jen slova. Funguje a pomáhá lidem 
nejen zdravotně, ale i jak se mít rád... 
je to láska na celý život... Rozhodně se 
vyplátí šířit tu lásku dál... :) 

Jana Hanzlíková
Když jsem před dvěma lety začala pra-
covat v síťovém marketingu, někteří 
lidé si klepali na čelo. Vybudovat něco 
takového z domova a při dvou malých 
dětech? Nemožné!!

Jsem důkazem, že „když se chce, 
všechno jde“.

Když jsem v březnu 2017 poprvé na-
razila na reklamu s tianDe, netušila 
jsem, jak moc mi “obyčejný” balíček 
s kosmetikou změní život. Objednala 
jsem si tenkrát několik produktů, které 
mě okamžitě nadchly svým exotickým 
původem, vůní i přísadami. Když mi 
kosmetika pomohla s křečovými žíla-
mi a padáním vlasů, začala jsem svoje 

zkušenosti zcela přirozeně šířit dál. 
Zpětné odezvy byly až překvapivě po-
zitivní - mnoho lidí chtělo zkoušet stá-
le více a více produktů. Někteří z nich 
se pro produkty nadchli stejně jako já 
a objevili v nich také skvělou pracov-
ní příležitost. A tak po relativně krátké 
době přišly první manažerské úspěchy. 
Já, která jsem nikdy, ale opravdu NI-
KDY, síťový marketing dělat nechtěla, 
jsem v něm našla vše, o čem jsem kdy 
ve spojitosti se zaměstnáním snila.

Tou dobou jsem byla maminka na ro-
dičovské dovolené s minimálním ro-
dičovským příspěvkem. Synovi byly 
necelé 4 roky, dceři jeden rok. Přivy-
dělávala jsem si jako OSVČ, ale když 
jsem spočítala náklady, vynaložený čas 
a příjem, čím dál víc mi vrtalo hlavou, 
že chci změnu. Najít projekt, kde budu 
lépe finančně ohodnocená a kde budu 
svobodnější. Snila jsem o životě, kdy 
si budu moci řídit pracovní život podle 
potřeb rodiny a dětí. Snila jsem o živo-
tě, kdy budu moct pracovat odkudko-
liv, o tom že budu finančně nezávislá 
a budu moci plnit sny mojí rodině 
i sobě. Snila jsem o něčem, co pro mně 
nebude jen povinným “odkroucením” 
si pracovní doby, ale bude mně to na-
plňovat i lidsky.



hem jednoho dne ustoupily. A to jsem 
se 3 roky trápila. Od té doby vytrubuji 
tianDe do světa. Mluvím o tianDe všu-
de, pořád a ráda.

TianDe prozatím nedělám na plný úva-
zek, ale určitě to mám v plánu a je to 
můj sen. Pomalu krůček za krůčkem 
tím směrem kráčím.

Co pro mě tianDe znamená? Úplně jiný 
život. Vše se mi otočilo o 180°. Pečuji 
více o sebe a o své zdraví. Mám kolem 
sebe spoustu žen, které jsou úžasné 
a znamenají pro mě velmi mnoho. Je to 
srdeční záležitost.

Naučila jsem se tolik věcí, jak za celý 
život ne. Hlavně jsem změnila názor. 
Už vím, že nemusím dělat jen to, čím 
jsem se vyučila, i když to umím velmi 
dobře a i tam se zdokonaluji. Můžu dě-
lat vše, co jen chci a vím, že to pro mě 
nebude problém. A to je nejvíc, co mi 
tianDe dalo - sebevědomí.

Markéta Koberová

Jmenuji se Markéta Koberová, je mi 34 
let. Své štestíčko jsem našla v Irsku, 
kde jsem potkala manžela a kde se mi 
narodily obě děti. Miluji cestování, ma-
lování, pečení dortů a především čas 
strávený s rodinou. To byl také hlavní 
důvod, proč se přestěhovat zpět do ČR. 
Teď už třetím rokem žijeme v krásném 
městečku Rožnov pod Radhoštěm.

TianDe jsem poznala před 10 měsíci 
přes kamarádku, která do toho byla 
zapálená. Musím přiznat, že před tian-
De jsem péči o svou pleť zanedbávala, 
stačila mi micelární voda na odlíčení 

a občas nějaký krém. Byla jsem však 
rozhodnutá, že už je na čase se o sebe 
víc starat. Má první řada byla Fucoidan. 
Úplně jsem se do ní zamilovala. Nád-
herně voní a v kombinaci s Konjac hou-
bičkou jsem si připadala jako v salónu. 
Neustále se k této řadě vracím. Také 
mě nadchly vložky, tělové soli a šam-
pony, díky kterým si nemusím umývat 
vlasy co druhý den. Těch produktů, 
které miluji je nespočet. Nejčastěji jako 
celá rodina používáme Slaviton, Alunit 
a Jian Kang náplasti. Syn si o ně sám 
říká, když dostane rýmu. S olepeným 
nosem chodí i do školy. Máme tianDe 
úplně všude. 

Zatím mám tianDe hlavně pro sebe, 
mou rodinu a kamarádky. Velmi 
si v mém okolí vychvalují naše bylin-
kové vložky, které nejenže zmírňují 
bolesti a sílu krvácení, ale také kama-
rádce dokázaly zkrátit dobu krvácení 
ze 7 dnů na 4 dny. Sestřenici naše šam-
pony pomohly s vypadáváním vlasů 
a mně např. s popraskanou kůží na ru-
kou. Díky turmalínovému pásu nemám 
bolesti zad. Zlepšily se mi vlasy a také 

pleť. Celkově se cítím mnohem lépe 
a jsem ráda, že dávám dceři příklad jak 
o sebe pečovat. 

TianDe byla láska na první dotek, 
mohu být jakkoliv unavená, ale důklad-
né čištění pleti už teď nevynechám. 
Přímo se na ten čas strávený v koupel-
ně těším. Je to čas, který mám jen pro 
sebe a tianDe má tolik úžasných pro-
duktů, že si mohu každý den dopřát 
na co mám zrovna „chuť“. 

Jak už jsem psala na začátku, hrozně 
moc pro mě znamená rodina a já kaž-
dým dnem poznávám, že tianDe je taky 
jedna velká rodina. Ženy jsou díky 
tianDe mnohem sebevědomější, mají 
se rády, nádherně září a jsou spokoje-
né. Některé příběhy jsou natolik silné, 
že motivují nás ostatní, které toho se-
bevědomí zatím tolik nemáme a od-
hodláváme se postavit na vlastní nohy. 
Posledních 8 let jsem strávila hlavně 
péčí o děti, dělala jsem vše pro ostat-
ní a na sebe zapomínala. S tianDe zase 
začínám věřit sama v sebe a dává mi to 
vnitřní sílu jít dál a někam se posunout. 

Iveta Houšťová

Jmenuji se Iveta Houšťová a o tianDe 
jsem se dozvěděla před rokem a půl. 
Je mi 49 let, bydlím v Brně a jsem vda-
ná. Mám 2 dospělé děti, manžela a jed-
noho rezatého chlupáče, čistokrevné-
ho oříška.

Třicet let jsem zdravotní sestra, 
ale celý život mě spíše zajímá alterna-
tivní medicína. Dokončila jsem tříleté 
studium klasické homeopatie. Tři roky 
navštěvuji kurzy fototerapie zaměřené 
na míchání bylinných směsí dle léko-
pisů.  Jsou zde použity evropské byliny 
a jsou míchány podle TČM.

Úplně prvním výrobkem tianDe, který 
jsem měla tu čest vyzkoušet a okamži-
tě jsem se zamilovala, byla tělová sůl 
medová broskev a růžová rybička. Té-
měř okamžitě jsem chtěla víc.

Dnes využívám vše, co tianDe nabí-
zí. Miluji všechny produkty. Nejvíce 
řadu Marine collagen, hlemýždí řadu, 
všechny tělové soli. Nedá se napsat, co 
mám nejraději, asi bych vyjmenovala 
všechno. Pro moji rodinu kupuji vše, 
co pro sebe. Do drogérie už nechodím, 
protože mi vše poskytuje tianDe.

Proč nedám na tianDe dopustit? Po-
chopí to každý, komu tianDe pomohlo. 
Mě bolela záda 3 roky a to tak, že mně 
bolest střílela do stehen a až do ko-
len. Nemohla jsem chodit do kopce 
a do schodů. Došlo to tak daleko, že 
když jsem si nevzala prášek od bolesti, 
musela jsem si pomoci rukama, abych 
do schodů vylezla. Ta představa, že 
budu užívat léky až do smrti, byla víc 
než děsivá. Vy mi asi budete věřit (ale 
spousta lidí nevěří), že mi pomohla jed-
na jediná náplast Wutong, kterou jsem 
nalepila do křížové oblasti. Bolesti bě-



Velký produktový maraton
11. 5. 2019 se v pražském hotelu Gran-
dior konal Velký produktový maraton 
s Elenkou Jesíčkovou. Elenka nám zde 
pověděla nejen o produktech, které 
již všichni známe, ale představila nám 
i novinky, které nás v tianDe teprve 
čekají.

Při této příležitosti jsme spolešně 
pokřtili novou knihu Renaty Králové 
a Miroslava Prince.

Samotný křest zahájila paní Králová, 
která poodhalila, co psaní knihy ob-
nášelo. Svěřila se také, že její vydání 
je pro ni dalším splněným snem. Kni-
ha vznikala zhruba rok, během které-
ho se škrtalo, přepisovalo a všechny 
informace se dávaly znovu a znovu 
dohromady.

Následně před publikum předstoupil 
i pan Princ a společně knihu pokřtili 
otevřeným šampaňským. 

Celý křest se nesl v příjemné a přá-
telské atmosféře. Komentáře autorů 
často doprovázel veselý smích.

Kniha Doporučujeme tianDe nabízí 
návod, jak posunout vaše podnikání. 
Odpovídá na otázky, které vaši práci 
v tianDe provází. 

Renata Králová s Miroslavem Princem 
vzali nejčastější problémy prodejců 
a vysvětlili, jak jim úspěšně čelit.

Objevíte užitečné návody pro on-line 
i off-line kariéru. Celá metoda je zalo-
žena na posloupnosti určitých kroků, 
které vám pomůžou růst. 

Člověk musí pracovat srdcem. To vám 
tato kniha umožní.





Díky vám jsme pomohli 
nemocným dětem. 
Podpořili jsme Život dětem

Viktorka

Viktorka přišla na svět v roce 2014 jako 
první dítě paní Míši. Na začátku se vše 
zdálo v pořádku, ale po pár měsících 
se rodina musela vyrovnat s nemocí, 
která postihuje jednoho novorozence 
ze 6 000 narozených.

Holčička trpí spinální svalovou atro-
fií. Nikdy nebude schopna samostatné 
chůze.

Viktorka se narodila jako zdravé mi-
minko. V 9. měsíci se ale přestala pla-

Honzík
Paní Renata patří mezi nejpracovitější 
prodejce tianDe ve struktuře paní Mi-
roslavy. Na práci má přitom limitovaný 
čas, protože její starší syn Honzík má 
těžké postižení. Rozhodli jsme se mla-
dé mamince dvou synů pomoci.

zit, válet sudy a byla celkově lenošivá. 
Když jí byl rok, vyslechli si rodiče dia-
gnózu SMA (spinální svalová atrofie), 
nejspíše 2. typu. Děti se zpravidla nau-
čí sedět, někdy dokáží samy stát nebo 
udělat pár prvních krůčků. Samostatně 
se ale nikdy chodit nenaučí. Motorický 
vývoj u nich začne stagnovat a postup-
ně upadat. S ním mizí i schopnost stát.

Tato nemoc nepostihuje intelektuální 
schopnosti, smyslové vnímání ani kož-
ní citlivost. Lidé s SMA proto bývají du-
ševně velmi čilí a přátelští.

Maminka k Viktorčinu stavu říká: „Ješ-
tě donedávna neexistoval žádný lék, 
ale od dubna Viky dostává díky pojiš-
ťovně Spinrazu (injekce formou lum-
bální punkce), která by měla průběh 
nemoci zastavit. Neustále protahujeme, 
cvičíme, rehabilitujeme, jezdíme na hi-
poterapie, plavání a na měsíc do lázní. 
Viky je moc chytrá a zvídavá holčička, 
která by chtěla být samostatnější.
Viky se doma pohybovala na lehkém 

Chlapec trpí dětskou obrnou i dal-
ším postižením. Odborné rehabilitace 
musí rodina platit ze svého.

Honzíkovi hodně pomáhá neurofy-
zioterapie, ale lékaři začali postupně 
na zlepšení jeho zdravotního stavu 
rezignovat. V poslední době to vypa-
dá, že si odborné terapie bude muset 
Honzíkova rodina hradit z 99 % ze své-
ho.

Honzíkovi jsme společně zaslali 40 000 
Kč na neurorehabilitaci.

Tato forma terapie pomáhá lidem 
s kombinovanými neurologickými pro-
blémy. Propojuje pohybovou a logope-
dickou terapii s psychoterapeutickými 
metodami. Pozitivně působí na pohy-

vozíčku. Pomalu z něj ale vyrůstá, pro-
to jsme jí zajistili nákup většího mecha-
nického vozíku.

Viky měla doma ultralehký malý vozí-
ček, který se výborně hodil do interié-
ru. Pohyb venku s ním byl ale obtížný. 
Navíc z něj postupně začala vyrůstat 
a pojišťovna větší mechanické vozíky 
nehradí.

Nám se spolu s vámi podařilo vybrat 
krásných 60 000 Kč, takže teď Viktor-
ka může pohodlně jezdit nejen doma, 
ale i po venku. 

bový aparát, komunikační schopnosti 
a paměť. Honzík tak může bez obav re-
habilitovat dál a rodina se nemusí stra-
chovat o další financování.

Honzíkova maminka nám všem vzka-
zuje: „Ještě jednou děkuji za velkorysou 
pomoc a moc si vážím, že jsem členkou 
tak úžasné rodiny, jako je tianDe.“



Co na vypadávání vlasů? 
Vyzkoušejte sílu ženšenu, zázvoru a 
panthenolu
Ubývající hříva trápí lidi v každém věku. 
V pubertě se na ní můžou podepiso-
vat hormony, v dospělosti stres, tě-
hotenství nebo další hormonální vlny. 
S přibývajícím věkem úřaduje příroda 
a vlasy nám nejen řídnou, ale i šediví. 
Vypadávání vlasů je přirozený proces, 
dokud se nám neválí doma ve velkých 
chuchvalcích. Pak nezbývá, než se jejich 
úbytku razantně postavit. 

Zdravému člověku denně vypadne oko-
lo 100 vlasů. Po umytí jich může být 
až 300. Pokud ale každý den nacházíte 
výrazné chomáče vlasů všude po bytě, 
měli byste zpozornět. Za tímto problé-
mem se může skrývat několik důvodů:

• stres a psychicky náročné období
• hormonální změny 
• genetika
• nedávné operace pod narkózou
• nešetrné zásahy do vlasů (barvení, 

ondulace apod.)
• cukrovka
• hypofunkce štítné žlázy
• chemoterapie
• změna ročního období
• alopecie
• seborea

Ženšen, zázvor a panthenol navrací 
vlasům hustotu a zdraví.
Kořen ženšenu a zázvoru spolu s ky-
selinou pantothenovou obsahují velké 
množství vitamínů i aminokyselin. Pro-
krvují pokožku a do hloubky ji vyživují. 
Dokážou stimulovat činnost vlasových 
cibulek, dodat vlasům potřebnou hyd-
rataci a poskytnout dostatek živin pro 
růst nových zdravých vlasů. 

Ženšen vyživuje vlasy až ke kořínkům 
a podporuje jejich růst.
Ženšen pravý pochází z Číny a Kore-
je. Používají se kořeny rostlin, kterým 
je minimálně 6 let. Právě tehdy začínají 
mít maximální obsah účinných látek. 
V čínské medicíně se využívají k léčení 
různých problémů už déle než 5 000 
let. 

Výtažky kořenu se často používají 
v šamponech a kondicionérech na vy-
padávání vlasů. Vyživují vlasové kořín-
ky a tím podporují růst nových vlasů. 
Obsažené ginsenosidy zároveň har-
monizují psychické zdraví. Přirozenou 
cestou tak tělu pomáhají zvládat stres, 
který také patří mezi časté příčiny 
nadměrného úbytku vlasů.

Součástí ženšenu je i polysacharid 
ginsan, který výrazně posiluje imunitní 
systém. Ženšen tělo zásobuje i dalšími 
výživnými látkami:

• aminokyseliny
• vitamíny
• peptidy
• saponiny
• přírodní enzymy
• esenciální oleje

Zázvor prokrvuje vlasové cibulky 
a probouzí je zpět k životu.
Voňavý kořen vám uleví nejen při na-
chlazení, ale i při problémech s padá-
ním vlasů. Obsahuje totiž gingerol, což 
je štiplavá látka, která prokrvuje po-
kožku. Tím, jak krev proudí do pokožky 
hlavy, stimuluje vlasové cibulky. Vlasy 
díky tomu rostou rychleji, než je běžné.
V zázvoru najdete i vysoký podíl mast-
ných kyselin, které jsou pro růst a vý-
živu zdravých vlasů nezbytné. Kořen 
má výrazné antiseptické účinky, takže 
skvěle působí na lupy.

Kyselina pantothenová dodává vla-
sům vitamíny. Udržuje v nich potřeb-
nou hydrataci.
Tato látka je také známá jako vitamín 
B5. Aktivní forma této kyseliny je sou-

částí koenzymu A. Ten přispívá k lepší 
kvalitě kůže, vlasů i nehtů. Nedosta-
tek panthenolu se projevuje například 
zhoršenou kvalitou vlasů, ztrátou jejich 
lesku nebo větší lámavostí.

Často se proto přidává do šamponů 
a kondicionérů, aby pomohl zpevnit 
jejich strukturu. Proniká dovnitř vlasů 
i vlasových kořínků. Tím je zásobuje 
potřebným vitamínem B, čímž přispívá 
k:  

• větší pevnosti vlasů
• rychlejšímu růstu vlasů
• větší elasticitě a pružnosti
• potřebné hydrataci

I vaše vlasy mohou být hustší a lesk-
lejší. Zvyšte příjem zinku, selenu a vi-
tamínů skupiny B.
Zdraví a růst vlasů můžete podpořit 
i zevnitř. Základem všeho je úprava jí-
delníčku. Pravidelně zásobujte tělo po-
třebným množstvím důležitých živin. 
Zkuste jíst více zeleniny, celozrnných 
výrobků, ořechů, semínek a luštěnin. 
Kvalitu vlasů podpoří i dostatek železa, 
zinku, vápníku, selenu a vitamínů sku-
piny B. Ty jsou zodpovědné za pevnost, 
lesk a rychlejší růst vlasů. Příjem do-
statečného množství vám zajistí také 
doplňky stravy.

Jak o slabé a padající vlasy pečovat? 
Na mytí vlasů používejte šampony, kte-
ré jsou přímo určené na jejich vypadá-
vání. Nebojte se je po čase prostřídat. 
Pokožku hlavy pravidelně masírujte 
vlasovými balzámy a toniky. Spoleh-
livě kůži dočistí, hydratují a zklidní. 
Čas od času vlasům dopřejte speciální 
masky, podpoříte tím jejich výživu. 

• vlasy češte pomalu a opatrně
• zkuste je nosit spíše rozpuštěné 

(omezujte culíky a copy)
• po mytí vlasy nefénujte, nežehlete 

a nekulmujte
• vyhněte se také odbarvování



Les tianDe

25. dubna 2019 jsme společně vysadili 
část „Lesa tianDe“ a investovali tak do 
budoucna, a to nejen našich dětí. Tato 
jedinečná akce se konala na jihu Čes-
ké republiky, v oblasti městečka Horní 
Planá.

Ve čtvrtek 25. dubna ráno přijeli part-
neři tianDe, kteří se rozhodli přiložit 
ruku k dílu. Společně se všichni i s ma-
lými ratolestmi přesunuli na místo vý-
sadby, kde na ně čekali zástupci Vojen-
ských lesů a statků, pod jejichž záštitou 

výsadba probíhala. Vše našim partne-
rům vysvětlili a názorně předvedli, 
jak takovou sazenici stromku správně 
zasadit. Předali nástroje dalším zájem-
cům a asistovali v případě jejich dota-
zů.

Jako další překvapení bylo připraveno 
bohaté občerstvení a jelikož k výletům 
patří řízečky s chlebem a k lesu opéká-
ní buřtů, nechybělo ani jedno. Zástupci 
VLS zajistili, že i přes sucho, které v tu 
dobu panovalo, bylo možné si po tako-
vé dřině špekáčky opéct, z čehož měli 
radost nejen děti, ale i dospělí. Věříme, 
že všichni měli možnost si oddechnout 
od rušných dní, nadýchat se čerstvé-
ho vzduchu a společně se svými přáteli 
prožít příjemné a pohodové chvíle.

Druhý den se konalo plánované školení, 
které probíhalo na čerstvém vzduchu, 
přímo v areálu rekreačního střediska. 
Úvodní slovo si vzal ředitel Dealerské-

ho centra v Praze, Vladimir Stroka-
tov. Dále se také podělily o své emo-
ce Diamond Director Renata Králová, 
smaragdová ředitelka Olena Sydoruk, 
stříbrná ředitelka Marta Neumannová 
a nemohla samozřejmě chybět ani naše 
oblíbená produktová lektorka Elena 
Jesíčková, která navíc věnovala pár slov 
novinkám pro rok 2019.



Loď tianDe
20. května 2019 společnost tianDe 
oslavila své 12. narozeniny. Při této pří-
ležitosti jsme se vydali na okružní plav-
bu luxusní výletní lodí MSC Preziosa.

Více než 350 partnerů ze 17 zemí světa 
se od 19. do 26. května opět přesvěd-
čilo, že tianDe boří veškeré hranice. 
Mluvíme různými jazyky, každý jsme 
jedinečný, ale jazyku krásy a zdraví 
tianDe rozumějí všichni.

Během okružní plavby navštívil tým 
tianDe opravdu významné kouty světa. 
Co den to nový stát, nové zážitky a ne-
zapomenutelné pocity. 

• 21. května - Romantická Normandie 
(Francie)

• 22. května - Londýn (Velká Británie)
• 23. května - Brugge (Belgie)
• 24. května - Amsterdam (Nizozemí)

Přivítali jsme zde i držitele práv znač-
ky Alexandra Jel’kina, Andreje Povagina 
a Taťjanu Poljakovou.

„Značka tianDe se aktivně rozví-
jí. Chceme, aby všichni partneři znali 
lidi, kteří porostou zároveň se značkou. 
Od letošního roku oceňujeme certifiko-
vané ředitele od hodnosti „zlaté“ a vyšší, 
kteří potvrdili své nejvyšší pozice bě-
hem fiskálního roku.“ oznámila Taťjana 
Poljakova.



Právní okénko
Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy 
x reklamace – jaký je v tom rozdíl?

Už jsme si všichni zvykli, že když objed-
náváme přes internet, máme možnost 
si doma zboží prohlédnout. Když zjistí-
me, že jsme se úplně netrefili do toho, 
co jsme chtěli, můžeme ho zase poslat 
zpět e-shopu a dostaneme zpět zapla-
cené peníze. Ale platí to vždycky, u ka-
ždého zboží? A kolik času máme podle 
zákona na rozmyšlenou? 

Úplně na úvod bych zmínila, že mož-
nost vrátit prodávajícímu zboží bez 
uvedení jakéhokoli důvodu (tj. i v situa-
ci, že vám přišlo přesně to, co jste si ob-
jednali, ve správném množství i kvalitě) 
platí ze zákona pouze pro spotřebitele 
a v  případech, kdy spotřebitel objed-
nává „na dálku“, zpravidla přes webové 
stránky (e-shop). Jinými slovy kupuje 
zboží, které si v  okamžiku objednávky 
nemůže osahat, reálně prohlédnout, 
případně i vyzkoušet. Možnost vrátit 
zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 
dnů od jeho doručení má nahradit prá-
vě tu chybějící možnost zboží si před 

koupí prohlédnout. A to je také dů-
vod, proč tato možnost ze zákona není 
i u zboží, které si koupíte v kamenném 
obchodě. Pokud některé obchody přes-
to možnost vrácení dávají, je to jejich 
dobrovolná aktivita. 

Možnost vrátit zboží (odstoupit od 
smlouvy) ve 14denní lhůtě neplatí úplně 
vždy. Zákon vyjmenovává případy, kdy 
je to vyloučeno. U kosmetiky a doplňků 
stravy a dalších potravin, které najdete 
v nabídce www.eshop-tiande.cz se toto 
vyloučení týká především případů, kdy 
byste chtěli vrátit například už otevře-
ný krém, načaté balení Citrokalcevitu 
nebo rozdělanou čajovou směs. Přesně 
to najde v textu obchodních podmínek, 
které „odklikáváte“ při každé objednáv-
ce. Určitě doporučuji si je aspoň jednou 
přečíst (a zrovna tak i při nákupech v ji-
ných e-shopech).

A jaký je rozdíl mezi odstoupením 
ve 14denní lhůtě a reklamací? V  tom 
prvním případě musíte dodržet 14denní 
lhůtu (nejpozději poslední den uplatnit 
nárok mailem nebo odesláním z pošty), 

ale není potřeba to nijak odůvodňovat. 
V  tom druhém případě sice můžete 
nárok uplatnit i více než po 14 dnech 
od doručení zboží, ale úspěšní budete 
pouze v  případě, že zboží má nějakou 
vadu (a nikoli takovou, která by byla 
způsobená například vaším neopatr-
ným zacházením se zbožím). A i pokud 
opravdu zboží vadné je, ne vždy máte 
nárok požadovat vrácení celé kupní 
ceny oproti vrácení zboží. Podrobněji 
se k tomu ještě dostaneme v některém 
z příštích právních okének. 

JUDr. Monika Bakešová
www.bakesova.cz

Stabilní prodeje
TianDe má nejen skvělé produkty, 
ale i spoustu možností získávat další 
bonusy navíc. 

Každý výrobek má kromě ceny uve-
denou i bodovou hodnotu. Tyto body 
se automaticky zapisují do Vaší online 
kanceláře.

Po nominaci do programu ,,stabilní 
prodeje“ je potřeba dosahovat alespoň 
150 osobních bodů po dobu tří po sobě 
jdoucích  měsíců. Od třetího měsíce 
máte možnost získávat dárkové sady 
produktů nebo zápočtové body, které 
můžete ve své online kanceláři vymě-
nit za výrobky dle vlastního výběru.

Tyto produkty nebo dárková sada 
se Vám automaticky objeví cca po 14 
dnech ve vašem účtu na www.eshop-
-tiande.cz (pokud zde nakupujete) a vy 
si je ,,zakliknete“. Dárky Vám přijdou 
společně s objednávkou domů.

Jen nezapoměňte, je potřeba plnit mi-
nimálně 150 osobních bodů každý mě-
síc. 

Již jste si vybrali své dárky za stabilní 
prodeje?

*Centrála tianDe si vyhrazuje právo na změnu vybraných dárků a dárkových sad.



Představujeme e-shopový tým

Soňa Duchková

Jmenuji se Soňa, je mi 40 let a jsem 
matkou dvou dětí - třináctileté Terezy 
a desetiletého Tomáše. 

Ne nadarmo se říká, že o našem živo-
tě rozhodují minuty, někdy i sekundy. 
V mém případě to tak bylo. Jednoho 
dne mě, zcela náhodou, zaujal na face-
booku inzerát, kde stálo, že zavedená 
kosmetická firma, kterou jsem tehdy 
znala jen z doslechu, hledá výpomoc 
s administrativou a balením zásilek 
v e-shopu. A navíc jen kousek od do-
mova! Řekla jsem si, že za pokus to sto-
jí. Ještě téhož dne, pozdě večer, jsem 
na inzerát zareagovala. 

Pracovala jsem tehdy v kanceláři jed-
noho podniku, kam jsem nastoupila 
po mateřské dovolené. Byla jsem ráda, 
že mám práci v dosahu bydliště, pro-
tože jsem tehdy měla dvě malé děti 
a nechtěla jsem se ze dne na den při-
pravit o čas s nimi strávený cestováním 
za prací. Vnitřně jsem necítila spokoje-
nost, ale neměla jsem odvahu to změ-
nit.

Nabídka pracovat pro tianDe, navíc 
pouhé 3 kilometry od místa mého byd-

Náš e-shop nově přijímá i objednáv-
ky po telefonu. Od pondělí do pát-
ka v  pracovní době od 7 do 16 hodin 
na telefonním čísle 373 700 900 s vámi 
naše telefonistky vytvoří objednávku, 
kdy vám i poradí s výběrem vhodných 
produktů právě pro vás. 

liště byl sen, který se proměnil ve sku-
tečnost. 

Postupně jsem se seznamovala se svou 
prací a pronikala do celého systému. 
Prošla jsem přípravou zboží, kontrolou, 
balením i administrativou. Ve volném 
čase jsem se zájmem studovala naše 
produkty a řadu z nich jsem osobně 
vyzkoušela nebo jimi podarovala svo-
ji rodinu a přátele a zajímal mě jejich 
feedback. 

Po přestěhování oddělení, kde se při-
pravují zákaznické balíčky, jsem pře-
sídlila do zákaznické podpory největší-
ho evropského  e-shopu tianDe. Mám 
na starost zákaznickou podporu po te-
lefonu i na chatu, vyřizuji emailovou 
korespondenci. Také nahrávám dárky 
na zákaznické účty. 

Mohu konstatovat, že práce pro tianDe 
mi dala pocit, že někam patřím. Máme 
vynikající kolektiv, do práce se tě-
ším a neberu ji jako nutné zlo. TianDe 
mi dává kromě finančních benefitů 
i možnost osobního růstu prostřed-
nictvím našich workshopů a firemních 
akcí. Díky práci pro tianDe mám také 
možnost trávit více času se svými dět-
mi.  

Michaela Křížková

Jmenuji se Michaela Křížková, je mi 
21 let. Před dvěma roky jsem ukončila 
studium grafického designu na střední 
škole v Horažďovicích. 

Po maturitě jsem se marně snažila najít 

Stačí mít připravené jen své ID a kódy 
produktů, které chcete objednat. 

Pokud neradi trávíte čas u počítače 
nebo potřebujete rychle vytvořit ob-
jednávku, jsme tu pro Vás :-)

práci ve svém oboru. Jednoho dne jsem 
narazila na inzerát měčínského e-sho-
pu, kde hledali výpomoc na přípravu 
a balení objednávek a administrativu. 

Kosmetika tianDe mi nebyla úplně ne-
známá, protože ji používá moje teta 
a některé výrobky jsem také měla vy-
zkoušené. Řekla jsem si, že zkusím 
štěstí a vyrazila na pohovor. Vyšlo to. 

S chutí jsem se pustila do práce, kte-
rá mě opravdu bavila, ať jsem balila 
produkty nebo vystavovala faktury. 
Časem jsem dokonce uplatnila i své 
grafické znalosti při vytváření propa-
gačních materiálů. V současné době 
jsem převážně na infolince, kde pomá-
hám zákazníkům s výběrem produktů 
a odpovídám na dotazy týkající se jejich 
objednávek a zásilek. Mimo jiné vyřizuji 
i vrácené a poškozené zásilky a z velké 
části se podílím na zpracování našeho 
čauDe zpravodaje. 

Díky tianDe jsem našla práci, která mě 
maximálně uspokojuje. Pracuji v pří-
jemném prostředí se skvělou partou 
lidí. Společně děláme, prostřednictvím 
našich výrobků, radost stále většímu 
množství žen i mužů každého věku.

Víte, že náš e-shop přijímá objednávky i po telefonu?



Novinky v e-shopu

1.  Fyto-sprej s propolisem  
 pro svěží dech
 Kód produktu: 65901
 Distributorská cena: 186,55 Kč
Pociťte dech sibiřské tajgy! Fytosprej bojuje 
proti příčinám vzniku nepříjemného pachu 
a problémům dutiny ústní - proti bakteriím. 
Nemaskuje problém, ale den za dnem zlep-
šuje stav dásní a ústní sliznice. Tento pro-
středek účinkuje efektivně díky složce 100% 
přírodního propolisu. Propolis je známý svý-
mi antibakteriálními a regeneračními vlast-
nostmi. Pro zesílení účinků sprej obsahuje 
parchu saflorovitou (maralí kořen) a bergé-
nii. Fytosprej je vhodný nejen pro osvěžení 
dechu, ale i pro odstranění příčiny nepří-
jemného zápachu. NEOBSAHUJE alkohol, 
je vyroben na vodní bázi. Díky pohodlnému 
rozstřikovači vám přípravek vydrží dlouho. 
Vystačí přibližně na 250 vstřiků.

2.  Hydratační báze pod  
 make-up
 Kód produktu: 86004
 Distributorská cena: 328,25 Kč

Vytváří hladkou, rozjasněnou a hedvábnou 
pleť. Obličej jako z obálky módního časo-
pisu teď mohou mít všichni, kdo znají vý-
robky tianDe. Hydratační podkladová báze 
pod make-up Ocean Riches se stane do-
konalým základem, díky němuž se tonální 
přípravek rozprostře jako dokonalý závoj 
a skryje všechny nedostatky! Podkladová 
báze je lehká jako pírko, pomůže zamaskovat 
póry, vyplnit vrásky a udělá pleť hedvábnou 
a dokonale hladkou. Teď bude vaše pleť jako 
z obálek nejlepších módních časopisů! Pod-
kladová báze Ocean Riches působí nejen na 
vnější krásu pleti, ale díky aktivnímu složení 
také hloubkově vyživuje a předchází vzniku 
vrásek.

3.  Bělící zubní fyto-pasta 
 na bázi dřevěného uhlí
 Kód produktu: 16002
 Distributorská cena: 354,90 Kč

Pokožka kolem očí jako první prozradí Váš 
věk. Je přibližně 6 krát tenčí, než pokožka 
na jiných částech obličeje, proto je náchyl-
nější vůči podráždění a dehydrataci. Velká 
koncentrace mimických svalů vede k rych-
lému výskytu vrásek. Fluid na oční víčka 
Ocean Riches navyšuje obsah vody v pokož-
ce, výrazně zmírňuje otoky, kruhy a únavu 
v této velmi citlivé oblasti. Zajistí liftingový 
efekt a vypíná oční víčka. Osvěžující oční 
fluid dodává hloubkovou revitalizaci po-
kožky, poskytuje hydrataci, vypíná pokožku, 
zpevňuje ji a minimalizuje vrásky. Obsahu-
je výtažek mořského ježka, který má silný 
omlazující účinek a efektivně bojuje s vrás-
kami. Chrání proti vnějším negativním vli-
vům a posílí odolnost, přirozenou pružnost 
a pevnost pleti. Díky němu jemná pokožka 
očních víček znovu získává tonus, pružnost, 
zmizí otoky a povadlost způsobená věkem.

4.  Odolný zapečený pudr  
 na obličej
 Kód produktu: 80917
 Distributorská cena: 332,35 Kč

Make-up obličeje se zkrátka neobejde bez 
toho správného pudru. Odolný zapečený 
pudr od tianDe, finální tečka za make-upem 
obličeje je jemný a lehoučký prášek, který 
vaši pleť sjednotí, zmatní, skryje nedokona-
losti a dodá pleti přirozený tón. Příjemný na 
dotek, snadno se nanáší a má mimořádnou 
výdrž. Tento moderní přípravek v sobě spo-
juje výhody tekutých a suchých tonálních 
přípravků! Zapečený pudr se připravuje pů-
sobením vysokých teplot a výsledkem je in-

tenzivnější a odolnější typický „mramorový“ 
povrch. Dodá pleti dokonale svěží vzhled, 
pleť bude hladká a hebká. Perfektně matu-
je, zabraňuje vzniku mastného lesku, odráží 
světlo a maskuje vrásky. Nejde jen o přípra-
vek dekorativní kosmetiky, ale i o péči! Slída 
vytváří krásný a rovnoměrný efekt, křemík 
navíc účinně pohlcuje přebytky mastnoty 
a rozptyluje světlo. Další složka pudru je kře-
mičitan hořečnato-hlinitý, který zjemňuje, 
matuje a chrání pleť před sluncem.

5.  Regenerační fytokrém  
 na ruce Dr.Taiga
 Kód produktu: 45909
 Distributorská cena: 79,95 Kč

Pokožka rukou zcela postrádá tukovou 
vrstvu a proto nejvíce podléhá stárnutí. 
Moderní fytokrém populární řady Dr. Taiga 
pomůže ochránit a extrémně zjemnit i vel-
mi suchou pokožku. Díky svému bohatému 
složení obnovuje poškozenou hydrolipido-
vou bariéru, vyživuje a hydratuje popras-
kanou a loupající se pokožku rukou. Fyto-
krém obsahuje ty nejúčinnější „změkčující“ 
složky, které vaší pokožce navrátí jemnost. 
Při pravidelném používání budou vaše ruce 
vždy v dokonalém stavu! 

6.  Fytokrém na nohy         
 Deo-kontrola Dr.Taiga
 Kód produktu: 45907
 Distributorská cena: 92,30 Kč

Péče o nohy vyžaduje stejnou pozornost 
jako péče o ruce. Naše nohy jsou každoden-
ně pod obrovským tlakem, jehož výsledkem 
je únava a zvýšené pocení. Fytokrém na 
nohy „Deo-kontrol“ s přírodními látkami 
nemaskuje nepříjemný zápach, ale bojuje 
proti příčinám jeho vzniku. Je neparfémo-
vaný a neobsahuje parabeny! Předchází 
vzniku nepříjemného pachu a nadměrného 
pocení, dodává pokožce svěžest a spoleh-
livou ochranu, účinně zjemňuje, vyživuje 
a hydratuje pokožku chodidel. Při pravidel-
ném používání se obnovuje pružnost po-
kožky, stahují se drobné prasklinky, suchost 
a odlupování ustupuje. 

*Distributorská cena:  
Zvýhodněná cena pro registrované 
zákazníky.

1. 2. 3. 4. 5. 6.



Nejprodávanější produkty

1.  Tělová sůl s krystaly z  
 Mrtvého moře
 Kód produktu: 30223
 Distributorská cena: 274,95 Kč

Krystaly soli z Mrtvého moře stimulují po-
kožku k zahájení procesu omlazení a obno-
vy. Sůl z Mrtvého moře obsahuje kolosální 
množství užitečných látek. Aktivní minerál-
ní prvky tvoří přibližně 70 % výrobku. Jed-
ná se o ekologicky čistý produkt skládající 
se z 26 minerálů a stopových prvků. Jemná 
krémová textura kosmetického přípravku 
zajišťuje šetrné odstranění odumřelých bu-
něk, stimuluje cirkulaci krve a urychluje lát-
kovou výměnu v pokožce. Vyživuje pokožku 
stopovými prvky a minerály, pohlcuje toxiny 
a nečistoty, pomáhá v boji s „pomerančovou 
kůží“, zlepšuje pružnost a celkový vzhled 
pokožky. 

2.  Detoxikační náplast na  
 nohy
 Kód produktu: 41314
 Distributorská cena: 90,35 Kč
Má přirozené absorpční schopnosti a silný 
antioxidační účinek. Zlepšuje prokrvení po-
kožky, odstraňuje toxiny. To pomáhá zmírnit 
únavu a svalové napětí. Přispívá ke zlepšení 
spánku a zvýšení celkového tonusu organi-
zmu. Obsahuje vybraný komplex přírodních 
složek. Odpadní látky a toxiny, které se po 
celý život hromadí v našem těle, znamenají 
pro náš organismus zátěž. Odstranění od-
padních látek a toxinů přináší velkou úlevu 
organismu, za kterou následuje i zlepšení 
barvy pokožky, vičištění pokožky, zvýšení 
imunity, apod. Náplast lepte na chodidla ve-
čer, nejpozději kolem 21 hodiny. Před použi-
tím je třeba nohy umýt mýdlem v teplé vodě 
a vytřít do sucha. Přiložte obklad na chodi-
dlo lepkavou stranou k pokožce a přitiskněte 
náplast. Na chodidla si můžete natáhnout 
ponožky. Doba použití náplasti je 8-12 hodin.

 3.  Wutong fytonáplast
 Kód produktu: 30104
 Distributorská cena: 82,55 Kč

Jedinečná kombinace přírodních esen-
cí, aromatických olejů, zaměřená na úlevu 
od bolesti. Fytopatch - to je náplast, která 
je prosáklá aktivním roztokem z přírodních 
složek. Přípravek pracuje na principu „suché 
kapačky“. Rostlinné extrakty přes kůži vstu-
pují do interakce s lidským tělem, pozitivně 
působí na jeho fyziologický a energetický 
stav.

4.  Přírodní antiperspirant  
 Natural Veil
 Kód produktu: 30101
 Distributorská cena: 211,96 Kč

Ze 100 % se skládá z horninového sopečné-
ho minerálu alunite, který eliminuje tělesný 
pach a neblokuje póry. Nezanechává žádné 
stopy na oblečení. Je hypoalergenní. Vhod-
ný pro muže i ženy. Vulkanický antiperspi-
rant alunit s přírodním složením se v Asii 
používá od nepaměti. Tento stoprocentně 
přírodní antiperspirant má široké antimi-
krobiální účinky, ničí bakterie, které jsou 
původcem zápachu. Zajistí vám svěžest 
po dobu více než 24 hodin. Je možné ho po-
užívat také na zklidnění pokožky po holení, 
zastavuje drobné krvácení a napomáhá ho-
jení ran.

5.  Denní vložka Energie  
 života
 Kód produktu: 63601
 Distributorská cena: 36,40 Kč

Vložka má fytomembránu, která podporuje 
přirozenou rovnováhu pH a normální mik-
roflóru. Vložku je vhodné používat v období 
zotavení po léčení gynekologických one-

mocnění (odstranění mykózy, záněty a vý-
toky) nebo v pooperačním období. Také je 
možné používat vložku jako podporu léčby 
zánětu močového měchýře a hemeroidů. 
Fytovložka energie života obsahuje komplex 
z 38 léčivých bylin.

6.  Fytogel na nohy   
 Slaviton
 Kód produktu: 44402
 Distributorská cena: 191,75 Kč

Pomáhajá odstranit kosmetické vady způ-
sobené křečovými žilami. Odstraňuje únavu 
a oteklost nohou, vrací jim pocit lehkosti 
a zdraví. Podporuje zpevnění cévních stěn 
a napomáhá zabraňovat vzniku cévních 
shluků. Gel má příjemnou nelepivou textu-
ru, která se snadno roztírá po kůži a rychle 
se vstřebává.

7.  Jemný gel pro intimní   
 péči
 Kód produktu: 64404
 Distributorská cena: 168,35 Kč

Neobsahuje mýdlo - je vhodný pro intimní 
hygienu. Jemně čistí, neutralizuje nepříjem-
ný zápach a hydratuje pokožku. Obsahuje 
protizánětlivé a zklidňující přírodní výtažky 
z bylin - aloe, šalvěje, ženšenu, heřmánku, 
meduňky. Obsahuje také pantogematoen 
a kyselinu mléčnou, která chrání přiroze-
nou mikroflóru a obnovuje pH intimních 
zón. 

*Distributorská cena:  
Zvýhodněná cena pro registrované 
zákazníky.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



Okénko s Hanou Skálovou, vedoucí e-shopu

Před dvěma lety jsem jako maminka 
dvou dětí na mateřské dovolené hledala 
brigádu. Našla jsem ji v  podobě balení 
balíčků pro www.eshop-tiande.cz

Později jsem začala pomáhat s adminis-
trativou a provizním systémem.  Proto-
že jsem před mateřskou dovolenou pra-
covala ve finanční sféře, nebyla mi tato 
práce cizí.

A jak je to dnes? Dnes jsem vedoucí jed-
noho z největších evropských e-shopů 
se značkou tianDe. 

Starám se o veškeré činnosti, které 
jsou s  eshopem spojené. Na naši in-
folince dbáme na kvalitní zákaznický 
servis. Také si velmi zakládáme na tom, 
aby společnost Geis doručovala vaše 
balíčky včas a bez jakéhokoliv poško-
zení. 

Často se ptáte, kde se vlastně největší 
e-shop s kosmetikou tianDe nachází…
Sídlíme ve městě Měčín v  Plzeňském 
kraji. Měčín má 1100 obyvatel a je po-
myslnou bránou Šumavy. Zde se také 
nachází naše kancelář. Vaše objednávky 
přijímáme právě do Měčína. 

Jakmile přijde platba za vaši objed-
návku, odchází informace o úhradě 
na expediční oddělení do 45 km vzdá-
lených Ejpovic u Plzně. Zde máme vel-
ké skladové prostory, ve kterých je váš 
balíček vychystán. Expedici balíků 
pro nás zajišťuje dopravní společnost 
Geis CZ, s. r. o. Pokud zboží objednáváte 

Jsem moc ráda, že mám práci, která 
mě velmi baví a zároveň osobně na-
plňuje. E-shop tvoří skvělí lidé, kteří 
si vzájemně důvěřují, otevřeně komu-
nikují a navzájem se všichni podporují.

Dovolte, abych prostřednictvím čauDe 
zpravodaje odpověděla na několik nej-
častějších dotazů, se kterými se naše 
infolinka denně setkává.

Jak mám postupovat v  případě „ne-
prošlé“ online platby GOPAY?
Pokud se stane, že vám při dokončení 
objednávky nebude online platba pro-
vedena, tak neváhejte kontaktovat naši 
infolinku. Naše pracovnice vám vyge-
nerují nový odkaz pro online platbu. 
Případně můžete platbu provést ban-
kovním převodem. Číslo účtu najdete 
na našich stránkách e-shopu – v kon-
taktech. Jako variabilní symbol je nutné 
uvést číslo objednávky.

Kdy uvidím své body v online office?
Náš eshop má nastaven systém pro au-
tomatické zapisování bodů. V  přípa-
dě, že objednávku platíte online nebo 
převodem, připíší se vám body v  den 
přijetí platby na účet našeho e-shopu. 
Rozdílné je to u balíčku na dobírku. Zde 
připisujeme body až po doručení této 
zásilky. 

na dobírku, odchází informace ihned na 
expediční oddělení. Zde je váš balíček 
vychystaný v pořadí podle počtu právě 
přijatých objednávek. Následně je kom-
pletní předán do přepravy, kterou zajiš-
ťuje společnost Geis Parcel, s. r. o. nebo 

Jsem nový zákazník a nakupuji popr-
vé. Kdy se mi aktivuje VIP sleva?
Pokud se jedná o váš první nákup v tian-
De, sleva bude aktivována až po doru-
čení a převzetí balíčku. 

Jaké dárky a výhody za nákup váš 
e-shop nabízí?  
K nákupu nad 1 000 Kč dostanete au-
tomaticky dárek v hodnotě cca 120 Kč. 
Při nákupu nad 2 500 Kč získáváte ještě 
navíc možnost výběru druhého dárku. 
Seznam dárků najdete v nákupním ko-
šíku pod rekapitulací produktů, které 
máte v objednávce.

Při nákupu nad 1 500 Kč za vás zaplatí-
me dopravu my :)

Vybrala jsem si produkt, ale na esho-
pu není skladem. Jak je to možné? 
Před chvílí tam ještě byl.
I přesto, že se pro vás snažíme zajistit 
maximální množství zboží, jsou přípa-
dy, kdy se daný produkt rychle vyprodá. 
U toho zboží máte však možnost na-
stavení funkce „hlídacího psa“, kdy vás 
systém upozorní e-mailem ve chvíli, 
kdy se daný produkt naskladní. Je však 
potřeba počítat s tím, že tato služba re-
aguje i na nepatrnou změnu skladových 
zásob.

Česká pošta.

Na celém procesu od objednání až po 
expedici se podílí skoro 40 zaměstnan-
ců. 



V průběhu plesu budeme mít k dispozici fotobednu, kde vznikne zcela jistě nejeden nádherný snímek, připomínající tento 
krásný zážitek. Nebude chybět barmanská show s ochutnávkou vynikajících koktejlů a samozřejmostí je i bohatá tombola.

Vstupenky budou ve dvou cenových hladinách - hlavní sál 790 Kč, vedlejší sál - 550 Kč. Najdete je v kategorii Propagace 
na www.eshop-tiande.cz.

1. ples e-shopu tianDe Měčín

Je nám velkou ctí pozvat vás na 1. ples 
našeho eshopu Měčín, který se bude 
konat 16. 11. 2019 v Pardubicích. Moc 
se těšíme, až se převlékneme do svá-
tečních šatů a vyrazíme se spolu s vámi 
bavit.

Ples bude probíhat v samém srdci Par-
dubic, Atrium Palác Pardubice (AFINA). 
A na jaký program se můžete těšit? 

Hlavním hostem bude Michal David 
a už se všichni těšíme, až si zazpíváme 
na hity našeho mládí.

Přijede za námi skupina Prague Queen. 
Letos jsme snad všichni byli na strhu-
jícím filmu Bohemian Rapshody. Celým 
večerem nás bude provázet úžasný 
moderátor Pavel Cejnar.



Právě jste se dočetli až na úplný konec našeho čauDe 
zpravodaje. Věnujte sami sobě ještě pár minut a zjistěte, 
jakou tajenku skrývá naše křížovka.

Plánovaná školení

TianDe je unikátní kosmetika s produkty pro zdraví, která je vyráběná dle originálních tisíce let starých receptur po vzoru 
altajské, tibetské a čínské medicíny.

V překladu z čínštiny tianDe znamená .......   (viz. tajenka)

• 14. 9. 2019 - Velké produktové školení s Elenkou Jesíčkovou, hotel Grandior Praha 
• 5. 10. 2019 - Obchodní školení Ostrava, Best Western hotel Vista
• 23. 11. 2019 - Obchodní školení Brno, hotel Avanti

Školení je vždy od 10.00 do 17.00 hodin. Vstupenky je možné zakoupit na www.eshop-tiande.cz v kategorii Propagace.

Vydává www.eshop-tiande.cz, Diamond Plus s. r. o. se sídlem Farní 53, Měčín, 34012, IČO: 06642144,
jako občasník v celkovém nákladu 20 000 kusů. E-mail pro názory, nápady, náměty: info@eshop-tiande.cz

Tisk VIVA promotion s.r.o., Sukova třída 1556, Pardubice, 530 02.


