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Prodej potravin p�es internet není tak úpln� snadnou

záležitostí. I proto se do n�j zatím moc velkých hrá��

nepustilo. Dokonce i Mall.cz, který už se rozkro�il

po�ádn�, z�stává jen u krmení pro zví�ata. Stejn� tak se

do on-line prodeje p�íliš nechce ani obchodním �et�zc�m.

Rozvážet potraviny totiž znamená zcela jiný typ

skladování, automobily s chlazením a �adu dalších v�cí. I

proto je zatím jediný, kdo se do této služby pustil opravdu

naplno, �et�zec Tesco.

A práv� Tesco bude pro Rohlik.cz nejv�tší konkurencí.

„Využívám na nákupy potravin online Tesco (do b�žného

obchodu už jdu jen pro n�co vyložen� zapomenutého nebo ne�ekan�

chyb�jícího) a rád zkusím i Rohlík,“ píše ve svém komentá�i Jan. A dodává,

že nákup on-line ho aspo� uchrání rizika, že se nechá zlákat nabídkou v

regálech a koupí n�co, co p�vodn� necht�l. Práv� jednoduchost, pohodlí a

úspora �asu jsou podle fanoušk� Marketing & Media nejsiln�jší argumenty,
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Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online

a potraviny p�ímo dom�?

Tereza Mera

�t�te více o: Facebook | komentá� | e-shop

Na �eském internetu se objevil e-shop Rohlik.cz, to když

majitelé portálu Dáme jídlo rozší�ili sv�j záb�r o on-line

prodej potravin. Na sociálních sítítch to vzbudilo celkem

pozitivní ohlasy, nakupování potravin p�es internet není

lidem v žádném p�ípad� proti srsti.
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Tomáš �upr, zakladatel Roh

foto: Jan R
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Chytlo se nám do sítí: Volby se blíží, politik�m
to ale zrovna dvakrát nejde

����������	�
���

pro� nakupovat potraviny on-line.

Vojta je sice trochu skeptický, pokud jde o sortiment a poznamenává:

„…možná trvanlivé potraviny �i konzervy. Nicmén� dokážete si p�edstavit

nahradit internetem n�co tak senzitivního, jako je nákup �erstvého pe�iva �i

masa?“ Nicmén� Lubor ihned p�ipomíná, že p�es internet prodávají i n�která

�eznictví a �erstvé potraviny dodává i Tesco. A reakce dalších dokazují, že

Vojtovy obavy také nesdílejí.

 upr otevírá virtuální supermarket Rohlik.cz, miliardový obrat chce do

dvou let - !t"te ZDE

Slabinou Rohlik.cz je zatím pom�rn� omezený sortiment. Body ale získává

rychlostí doru�ení. „Já vyzkoušela poprvé dnes a vzhledem k tomu, že ší�e

sortimentu pochopiteln� ješt� není dosta�ující, tak budu využívat v p�ípad�

nouze. Jsou situace, ve kterých uvítám, že mi nákup p�ivezou za 90 minut, to

na iTescu bohužel nejde. Se službou jsem spokojená byla, palec nahoru,“ píše

Petra. Na omezený sortiment naráží i Honza a další diskutující.

Jít mezi lidi? 

Na druhou stranu, kladn� hodnotí fanoušci na Facebooku p�edevším servis.

Ostatn� i skeptický Lubor p�iznává: „Nakoupil jsem t�ikrát a pokaždé navýsost

spokojen. Zboží dorazilo do hodiny…“ Už to tak vypadá, že jediným d�vodem,

pro� ješt� chodit do obchodu je sociální kontakt. „U po�íta�e sedím celý den,

ob�as nezaškodí si osahat reálný sv�t a potkat živé lidi,“ podotýká Jan.

A také Eva z�ejm� volí spíše obchod: „…využila bych (nákup on-line) jako

nouzové �ešení, pokud bych �asov� nestíhala zásobovat domácnost. Také si

rad�ji zboží p�ebírám.“ Nicmén� soud� podle nálady ostatních, bude spíše v

menšin�. 
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Chytlo se nám do sítí: Bezkontaktní platby
nejsou pro ko�ku

Zve�ejnit e-mail

Zasílat reakce

Zbývá 1000 znak#
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�lánek neobsahuje komentá�e.

Zobrazit náhled
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