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Dedoles dál expanduje 

Společnost Dedoles to myslí s expanzí vážně a rozšiřuje své působení i na další 
trhy. Po Německu, Česku, Rakousku, Polsku, Maďarsku a Rumunsku spustila v 

lednu 2020 svou činnost i ve Slovinsku, Chorvatsku a Bulharsku. Postupně budou 

následovat i další země. 
 

Dalším krokem probíhající expanze je podpis akviziční smlouvy, kterou už Dedoles 
delší dobu připravuje. Od března se Dedoles stává 100% vlastníkem britské 
společnosti Something different Europe Ltd (dále jen Somdiff). 

 

„Somdiff byl naším prvním a nejdůležitějším dodavatelem. Po dlouholeté spolupráci, 
během které jsme se stali jeho největším zákazníkem, jsme dostali nabídku na jeho 
odkoupení. Firma má výborně nastavený logistický systém s minimální chybovostí ve 
skladu,“ říká Jaro Chrapko, ředitel a majitel společnosti Dedoles. „Somdiff bude 
pokračovat ve své obchodní činnosti – velkoobchod a prodej na retailových 
platformách, jako je např. Amazon, Ebay. Zároveň bude distribučním skladem Dedoles 
výrobků pro západní trhy. Somdiff má velmi přátelskou kulturu. Jeho nyní už bývalí 
majitelé jsou velmi milí lidé s vysokou byznysovou morálkou. Byli pro mě velkou 
inspirací v tom, jak přistupovali ke svým zákazníkům,“ dodává Chrapko. 

 

Co je zač Somdiff: 
Something different Europe, Ltd. je velkoobchod se sídlem ve Velké Británii, který 
prodává zajímavé výrobky různých značek maloobchodníkům. Kromě toho se věnuje 
dropshipingu, tj zasílání balíčků zákazníkům a prodeji na retailových platformách. Od 
roku 2011 je jeho partnerem i Dedoles. Dnes Somdiff nabízí více než 20 000 
originálních výrobků svým zákazníkům ve Spojeném království a Evropské unii. 
Neustále však roste počet partnerských maloobchodníků z Norska, Švýcarska a 
Blízkého východu. Partnery získali i na Falklandských ostrovech, v Malajsii, Japonsku i 
Austrálii. Polohou a dobře rozvinutou logistickou sítí má všechny předpoklady pro 
bezproblémový import a export zboží do USA a Evropy. 

 

Společnost Dedoles dosáhla v roce 2019 obratu 14,9 milionů EUR, což je o 154 % více než 

předchozí rok. Za tímto prudkým nárůstem je především produkce vlastní značky veselých 

výrobků a působnost na několika evropských trzích. 

 

Více informací vám poskytnou: 

Jana Hrubcová, PR manager 
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