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Předmluva 
Ceníme si Vaší důvěry, kterou jste nám projevili stažením této mini příručky pro prodejce textilu. 

Ovšem nečekejte zázračné a všespasitelné rady pro udržení resp. zvýšení prodeje. Neexistují. 

Na rozdíl od našich zkušeností a postřehů získaných od roku 1992, kdy jsme začali podnikat na trhu se 

second hand textilem. 

Second hand je dnes kvalitní, ne levný 
To je doménou prodejců z asijských kontinentů event. hyper-, super- marketů. Slovo levný vyvolává 

v zákazníkovi: "Proč je levný?". A on hned najde i odpověď: LEVNÝ = NEKVALITNÍ šunt. 

Ale Vy přece víte, že to co Vám dodáme je kvalitní značkový textil. Oděvy světoznámých výrobců 

konfekce. Navíc dle modernosti rozdělený do dvou jakostí. A je oproti B novější. Však ne každý 

zákazník vyhledává textil šitý dle nejnovějších trendů. Oděvy obou kvalit jsou ale kvalitní, čisté 

a nepoškozené. Oblečení kvality U je velice žádané díky své velmi nízké ceně. 

Privilegovaná nabídka 
Není divu, že dětský second hand je velmi vyhledávaným zbožím. Však to znáte. Děti rostou jako 

"z vody" a permanentní a snad nikdy nekončící obměna jejich šatníku je velice nákladnou záležitostí 

pro všechny rodiče. 

Stejně jako u nás by měl mít dětský second hand své privilegované postavení. Z naší nabídky si 

vyberete: 

 Trika s krátkým nebo dlouhým rukávem, vel. XXL mix všech kvalit 

 Halenky s krátkým nebo dlouhým rukávem, i ve velikosti XXL 

 Košile – dlouhý i krátký rukáv, flanelové, riflové 

 Kalhoty – dámské či pánské, letní, zimní, manžestrové, riflové, 3/4 riflové, úpletové, na gumu, 

kalhoty na koně, maskáče, legíny, oteplovačky, tepláky na sport 

 Sukně dámské letní či zimní, kožené 

 Těhotenské kalhoty/sukně 

 Šaty dámské letní, zimní, společenské 

 Šortky 

 Mikiny – bavlna, flauš, klokanky (s kapucí) 

 Svetry letní s krátkým nebo dlouhým rukávem 

 Bundy – letní, zimní, riflové letní nebo zimní, baloňáky dámské 

 Vesty letní, zimní 

 Kabáty – dámské, pánské 

 Kůže, umělé kožichy, koženkové bundy  

 Kostýmy dámské letní a zimní 

 Saka dámská nebo pánská, letní či zimní 

 Dětský textil – trika, bundy letní i zimní, kalhoty a rifle, pláštěnky, dětský letní nebo zimní mix 
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 Mix letní nebo zimní, XXL 

 Noční košile dámské 

 Spodní prádlo dámské, spodky pánské 

 Plavky dámské, pánské 

 Pláštěnky pro dospělé 

 Ponožky letní, zimní, punčochy 

 Boty – letní, zimní, kopačky, sportovní značkové, holínky letní či zimní 

 Brusle, helmy na kolo 

 Cyklistické a fotbalové dresy, motorkářské oblečení 

 Kabelky, tašky 

 Kravaty 

 Kšiltovky 

 Šály+čepice+rukavice, šátky 

 Paruky, pásky 

 Vlna 

 Domácnost 

 Zástěry a montérky 

 Záclony, závěsy 

 Ubrusy 

 Polštáře, prostěradla, přehozy, deky 

 Hračky 

 Maškarní  

 Ramínka 

 Ručníky 

 Spacáky 

 Župany 

Každý chce mít originál 
A platí to nejen v oděvním průmyslu. Jenže na rozdíl od jiných odvětví, Vy svým zákazníkům skutečně 

můžete nabídnout originální kus. Pravda, nejedná se o originál absolutní a výrokem, že daný oděv je 

celosvětovým unikátem, důvěru zákazníka rozhodně nezískáte. Ale s příslibem, že nikomu jinému již 

takový kus neprodáte, byste uspět mohli. Však ho ani nemáte. 

Nemyslíte, že by právě tohle mohl být způsob, jak oslovit zejména ženy? 
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Na velikosti bohužel záleží 
Také máte pocit, že nabídky dnešních butiků jsou šité pro lidi o maximální váze 60 až 80 kg. V tom 

případě pravděpodobně sdílíte toto přesvědčení i s řadou Vašich zákazníků. Od našich stávajících 

odběratelů víme, že nabídka second hand textilu dokáže oslovit zákazníky, kteří by rádi nakoupili 

kvalitní, značkový oděv v módním butiku. Ten ale mnohdy nedodává textil v potřebných velikostech. 

Textil, který jim nabídnete Vy, jim padne, budou se v něm líbit, bude značkový a nepředražený. 

I my dokážeme vyhovět velikosti Vašeho požadavku. Při osobním odběru zboží na jedné z našich 

provozoven si osobně můžete překontrolovat kvalitu dodávaného textilu srovnaného ve vozících, 

regálech nebo již zabaleného v igelitových pytlích. A odtud si vybrat celkové požadované množství. 

Nemáte-li při osobním odběru času nazbyt, kontaktujte nás předem. Zboží Vám dle dohody 

připravíme tak, aby bylo v okamžiku Vašeho příjezdu ihned k dispozici. 

Je-li Vaše prodejna daleko od našich provozoven a osobní odběr by pro Vás byl finančně a časově příliš 

náročný využijte možnosti zaslání zboží na dobírku expresní službou DPD. Zboží u Vás bude 3. den po 

objednání a za dopravu zaplatíte za jeden pytel dle váhy 110-130 Kč.  

Nabídněte víc než konkurence 
Toto je velmi profláknutá rada. A Vy jste jistě již hledali nebo právě hledáte, co by to mělo být. Textil 

nabízíte minimálně srovnatelný, Vaše image není založena na zdůrazňování nízké ceny, víte jaký textil 

u Vás kdo nakupuje. Co to tedy má podle nás být? 

Co byste řekli textilu pro konkrétní skupiny zákazníků? V naší nabídce naleznete kromě klasicky 

tříděného second handu i textil vytříděný cíleně pro 

• myslivce, 

• hoteliéry – zákazníci se k Vám budou rádi vracet díky originálním ubrusům, záclonám, 

závěsům a ložnímu povlečení, 

• pro příležitost karnevalů a maškarních plesů, 

• pro milovníky koňského hřbetu, cyklistiky či motorkáře, 

• fotbalové fanoušky, 

• sběratele porcelánových panenek, plyšáků, paruk a dalších předmětů 

• nebo pracovní oděvy o obuv. 
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Už tedy víte? 
Kdo jsou Vaši zákazníci: 

• ti, kdo mají děti, 

• ti, kdo chtějí originální kus, 

• ti, kdo jinde než u Vás neseženou oděv potřebné velikosti, 

• ti, kdo vědí, že za značkový textil nemusí utrácet zbytečně mnoho. 

Kdo u Vás nenakupuje: 

• ten pro něhož je hlavním kritériem cena textilu. 

Rekapitulace na závěr 

Kdo jsme 
Velkoobchodní třídírna second hand textilu s hlavní provozovnou v Hradci Králové, a další třídírnou v 

Olomouci. Nabízíme i možnost vyzvednutí zboží v naší hrabárně v Praze. 

Co nabízíme 
Kvalitní značkový second hand textil. Tříděný do tří jakostí dle modernosti a kvality. Dětský second 

hand a second hand pro konkrétní skupiny zákazníků. 

Jak u nás nakoupíte 
Prodáváme již roztříděné zboží dle sortimentu a kvality v igelitových pytlích na kilogramy. Vy pak 

prodáváte na kusy 

Jak je to s odběrem 
Osobně nebo na dobírku přes DPD. 

Kontakt 

Hlavní provozovna 
Hradec Králové 
Bří. Štefanů 982/69b 
500 03 Hradec Králové 3 

Info 
Tel.: +420 605 052 136 

Objednávky 
Tel.: +420 731 999 666 
e-mail: prodej@etcimex.cz 

Pobočka v Olomouci 
Brněnská 110/49 
779 00 Olomouc 

Objednávky 
Tel.: +420 732 686 868 
Tel : +420 585 411 582 
e-mail: olomouc@etcimex.cz 

Odběrné místo v Praze 
Poděbradská 261/61 
198 00 Praha 9 

Tel: +420 601 350 000 
objednávky: +420 731 999 666 
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