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Dedoles nadaljuje s širitvijo
Dedoles zelo resno razmišlja o širitvi na tuje trge. Po Nemčiji, Češki republiki,
Avstriji, Poljski, Madžarski in Romuniji je januarja 2020 začel poslovati v
Sloveniji, na Hrvaškem in v Bolgariji. Kmalu bo sledilo še več držav.
Naslednji korak nenehne širitve je pogodba o prevzemu, ki jo je Dedoles dolgo
načrtoval. Marca je Dedoles postal 100-odstotni lastnik britanskega podjetja
Something different Europe Ltd (v nadaljevanju: Somdiff).
“Somdiff je bil naš prvi in najpomembnejši dobavitelj. Po mnogih letih sodelovanja, v
času katerega smo postali glavna stranka podjetja, smo prejeli ponudbo za nakup.
Podjetje ima dobro uveljavljen logistični sistem z minimalno stopnjo napak v
skladišču,” pripoveduje Jaro Chrapko, direktor in lastnik Dedolesa. “Somdiff bo
nadaljeval s svojim poslovanjem - veleprodajo in prodajo na maloprodajnih
platformah, kot sta Amazon ali eBay. Hkrati nam bo služil kot distribucijsko skladišče
za zahodne trge. Somdiff ima zelo prijateljsko kulturo. Nekdanji lastniki so zelo
prijazni ljudje z visoko poslovno etiko. Zame so bili velik navdih zaradi njihovega
pristopa do strank,” dodaja Chrapko.
Kdo je Somdiff:
Something different Europe, Ltd. je veletrgovec s sedežem v Združenem kraljestvu, ki
trgovcem na drobno prodaja izdelke različnih blagovnih znamk. Poleg tega so
specializirani za neposredno dostavo, tj. pošiljanje paketov kupcem in prodajo na
maloprodajnih platformah. Dedoles je njihov partner od leta 2011. Danes Somdiff
strankam v Združenem kraljestvu in Evropski uniji ponuja več kot 20.000 originalnih
izdelkov. Število partnerskih trgovcev na drobno iz Norveške, Švice in Bližnjega vzhoda
nenehno narašča. Prav tako so sklenili partnerstva s podjetji na Falklandskih otokih, v
Maleziji, na Japonskem in v Avstraliji. Glede na lokacijo in dobro razvito logistično
mrežo ima podjetje vse predpogoje za nemoten uvoz in izvoz blaga v ZDA in Evropo.
Dedoles je leta 2019 ustvaril 14,9 milijona evrov prometa, kar je 154 % več kot leto
prej. Razlog za to občutno povečanje je predvsem lansiranje lastne linije Dedolesovih
izdelkov in širitev na več evropskih trgov.
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