OBVESTILO ŠT. 8

ZA PAPIRNICE IN KNJIGARNE DZS
AKCIJA ŠOLSTVA
Leto je naokoli in začeli smo pripravljati akcijo za prodajo šolskih tiskovin.
NOVOST v letošnjem letu: Tiskovine za 8 in 9-letno OŠ bodo v letošnjem letu dostavljene
direktno iz centralnega skladišča in sicer meseca maja ter avgusta. Pomeni, da trgovci lahko
poberete naročilnice, naloge in račune pa bomo obdelali in pošiljali direktno iz Divizije
založništev.
Dejstvo je, da bosta v šolskem letu 2006/2007 le še dva razreda s programom osemletke, leta
2008 pa osemletke ne bo več. Potrebno bo ekonomično poslovati, da ne bomo odpisovali velikih
količin teh obrazcev. Zato je smiselno, da so tiskovine za osem-letko le na zalogi v centralnem
skladišču in ne po trgovinah. Glede tiskovin za devet-letno OŠ pa MŠZŠ še vedno vztraja, da
gredo samo direktno in ne preko trgovskega sistema.
Za vrtce in glasbene šole se potek akcije iz prejšnjih let ne spremeni.
Aktivnosti, ki se bodo vršile letošnjo pomlad, so prikazane v naslednji tabeli:

IZVAJALEC

DATUM

OPRAVILO

PREJEMNIK

Divizija založništev
Divizija založništev

03. 04. 06
06. 04. 06

pošiljanje naročilnic in zloženk
pošiljanje naročilnic in zloženk

glasbene šole
vrtci

glasbene šole
vrtci

10. 04. 06
18. 04. 06

vrnejo naročilnice
vrnejo naročilnice

dobavitelj
dobavitelj

papirnice
papirnice

12. 04. 06
21. 04. 06

vrnejo naročilnice glasbenih šol
vrnejo naročilnice vrtcev

Divizija založništev
Divizija založništev

Blago bomo začeli dobavljati od 18. aprila 2006 dalje, natančni dobavni roki so navedeni na
posameznih naročilnicah.
PONUDBA ZA ŠOLE, NAROČILNICE

Vsebina ponudbe, ki bo poslana na šole:
• katalog »Tiskovine za šolstvo«,
• cenik tiskovin
• naročilnice
Barve naročilnic:
• bela za predpisane tiskovine za glasbene šole
• oranžna za predpisane tiskovine za vrtce
• vijoličasta za tiskovine, namenjene izobraževanju pedagoških delavcev
Pošiljamo vam vzorec naročilnice za glasbene šole. Naročilnico za vrtce bomo poslali takoj, ko bo
natisnjena!

Naročilnice so natisnjene na samokopirnem papirju v štirih izvodih. Šole vam izročijo prve tri
podpisane in žigosane izvode. V zgornji desni kot naročilnice vpišete svoje podatke in prva
dva izvode pošljete na naslov :
DZS d.d. Divizija založništev, tiskovine, gdč. Tea Tozon, Dalmatinova ulica 2, 1538
Ljubljana
Količine po posameznih obrazcih bomo sešteli in vam dobavili končne količine.
Prosimo, da pošljete originalne naročilnice in ne fotokopij!
V sklopu ponudbe, ki bo poslana šolam in vrtcem, se nahaja tudi katalog tiskovin za šolstvo.
V njem so prikazane komercialne tiskovine, ki so namenjene profesorjem in učencem.
Vsa naročila obveznih šolskih tiskovin, ki ne bodo naročena z originalno naročilnico, bodo
šolam izvršena po redni ceni (približno 20% višja od akcijske cene!), z dogovorjenim
rabatom iz pogodbe.
CENE, RABATI …

Triton vam omogoča, da šoli izpišete prodajni nalog z akcijskimi cenami. Pomeni, da boste morali
za posamezen artikel vnesti akcijsko ceno brez davka oz. z upoštevanim davkom bo morala biti
cena enaka ceni artikla na izpolnjeni naročilnici, ki vam jo bo šola vrnila.

POZOR !!! TISKOVINE ZA DIREKTNO PRODAJO

V direktno prodajo so vključene:
¾ tiskovine za srednje šole,
¾ tiskovine za 8 in 9-letno OŠ,
¾ tiskovine na vijoličasti naročilnici - izjemi sta le obr. 1,201 in 1,201a

Za vse dodatne informacije lahko pokličete: 01/30 69 850 komerciala
01/30 69 831 gdč. Tea Tozon
01/30 69 830 ga. Klavdija Petkovšek
Prijazen pozdrav!

Ljubljana, 27. marec 2006

Pomočnik izvršne direktorjice divizije založništev
Petar Petrović

