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METRO DISTRIBÚCIA V KOŠICKOM REGIÓNE
ODTERAZ VO VÄ ŠOM A MODERNEJŠIE
Dvadsa ton tovaru denne rozvezú zamestnanci ve koobchodu METRO Košice v rámci
služby METRO Distribúcia zákazníkom po celom východnom Slovensku. Podnikatelia, ktorí
si tovar nechávajú zaváža až k sebe do prevádzok nezriedka vzdialených viac ako 100 km
od ve koobchodného centra, sa však odteraz môžu teši na ešte vyššiu úrove servisu.
V stredu 28. augusta totiž vedúci predstavitelia spolo nosti v Košiciach slávnostne otvorili
modernizovanú a zvä šenú distribu nú platformu.
Tla ová správa
Košice 28. augusta 2013
METRO v rámci služby METRO Distribúcia na Slovensku prevádzkuje flotilu viac ako 30
rozvozových automobilov. Tie sú schopné pod a potreby až sedem dní do týžd a doru ova
tovar priamo k zákazníkovi – kdeko vek a dokonca už do 24 hodín od objednávky.
Distribu nými platformami na rozvoz tovaru preto disponujú všetky slovenské pobo ky
re azca. Tá v Košiciach sa teraz po rozsiahlej prístavbe a modernizácii pridáva k METRO
Zvolen na absolútnu špi ku v rámci kapacity aj servisu.
Nové priestory s celkovou rozlohou 300 m2 predstavujú oproti pôvodnej platforme na rozvoz
tovaru nárast plochy až o 50% a disponujú štyrmi nakladacími rampami pre vozový park
rozšírený z piatich na sedem dodávkových automobilov. „Denne dnes vypravíme v priemere
12 áut, ktoré zákazníkom rozvezú 20 ton tovaru do priemernej vzdialenosti až 100km,“ hovorí
riadite košického METRO Peter Miklovi . Zárove dodáva, že nová platforma zatia po íta
s postupným zvýšením po tu zákazníkov o pätinu, no kapacitne by bez problémov zvládla aj
vä ší nárast objemu rozvozov.
Pribudli na nej preto aj rozsiahle skladové priestory: takmer 150 m2 na erstvé potraviny,
mraziaci box s rozlohou 42 m2 aj približne 100 m2 na rôzny alší tovar, priamo na platforme
sa nachádza plocha na najpredávanejšie tovarové položky. V aka tomu môže služba
fungova ove a rýchlejšie, efektívnejšie a nezávislejšie od samotnej predajne, než tomu bolo
doteraz.
„Zákazníci oce ujú možnos vybra si z pohodlia domova oko vek z viac ako 33 000 položiek
v sortimente METRO a dosta tovar vždy na as, ke ho potrebujú. Vedia pritom, že popri
asovej úspore sa môžu absolútne spo ahnú aj na prvotriednu erstvos a kvalitu dodaných
produktov. Stopercentné zachovanie teplotného re azca pri dovoze, dodržanie všetkých
kontrolných bodov pod a bezpe nostných štandardov HACCP i jednozna ná spätná
doh adate nos pôvodu tovaru sú samozrejmos ou. Dvadsa dva zamestnancov METRO
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Distribúcie denne obslúži asi 60 zákazníkov, toto íslo však stabilne rastie,“ hovorí o službe
hovorí Peter Miklovi a pokra uje: „METRO Košice má rozsiahle regionálne pokrytie až do
vzdialenosti 120km. Zavážame nielen zákazníkov z okolia Košíc, ale aj Prešova, Spišskej Novej
Vsi, Rož avy, Humenného, Trebišova a prakticky celého územia až po východnú hranicu.
Myslím si preto, že nová distribu ná platforma si túto investíciu naozaj zaslúžila a želám jej
stále viac spokojných zákazníkov.“
Službu METRO Distribúcia aktuálne v Košiciach využíva 182 zákazníkov. V aka novej,
kapacitnejšej rozvozovej platforme však pobo ka plánuje toto íslo postupne zvyšova ,
rovnako, ako podiel Distribúcie na celkovom obrate METRO Košice. „V oblasti rozvozového
predaja vidíme ve kú budúcnos , zvyšovanie štandardu služieb v tomto smere pre nás preto
bolo logickým krokom,“ vysvet uje generálny riadite METRO Cash & Carry SR, Axel Hluchy,
ktorý sa otvorenia košickej platformy aj osobne zú astnil.
alšou inováciou s ve kým potenciálom je pre METRO pod a jeho slov online predaj. Práve
zákazníkom využívajúcim službu METRO Distribúcia preto ve koobchod už dávnejšie
sprístupnil nové online riešenie na objednávanie tovaru – službu m-objednávka, ktorej
systém je založený na princípe internetového obchodu. Na adrese www.m-objednavka.sk sa
zákazník prihlási pomocou svojho zákazníckeho ísla a hesla, vyberie si tovar z ponuky
METRO, odošle objednávku a po ká si na dovoz tovaru v štandardnom termíne.
„Tento jednoduchý a pohodlný systém umož uje zákazníkovi v reálnom ase vidie , o máme
na sklade, ím sa zvyšuje rýchlos aj presnos pri vybavovaní objednávok. Aj v METRO Košice
je už dnes práve m-objednávka najvyužívanejšou formou objednávania tovaru,“ dodáva Peter
Miklovi .
******
Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:
Eva Šoucová – Media & Communication Consulting, spol. s r.o.
E-mail: eva.soucova@mcc.sk, Tel. .: +421 2 53 41 00 85, +421 948 268 368
******
METRO Cash & Carry SR
METRO Cash & Carry má zastúpenie v 29 krajinách sveta s viac ako 700 ve koobchodnými centrami
typu cash&carry. Zamestnáva viac ako 120 tisíc udí a v roku 2012 dosiahlo tržby vo výške 32 miliárd
eur. METRO Cash & Carry je predajnou divíziou METRO GROUP, jednej z najvä ších medzinárodných
maloobchodných a ve kooobchodných spolo ností. V roku 2012 dosiahla skupina tržby približne vo
výške 67 miliárd eur. Celkovo má spolo nos viac ako 280 tisíc zamestnancov a prevádzkuje približne
2 200 predajných centier v 32 krajinách sveta. Výkonnos celej skupiny je založená na sile jej
jednotlivých obchodných divízií, ktoré pôsobia nezávisle v rámci ich trhového segmentu:
METRO/Makro Cash & Carry – medzinárodný líder v oblasti ve koobchodných predajní typu
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cash&carry (samoobsluhy), Real hypermarkety, Media Markt a Saturn – európska jednotka na trhu v
oblasti maloobchodov so spotrebnou elektronikou a obchodné domy Galeria Kaufhof. Viac informácií
nájdete na: www.metrogroup.de.
V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR 6 ve koobchodných centier pre
podnikate ov s predajnou plochou každého 7 500 m². Široká ponuka tovaru, prevádzková výkonnos ,
vyspelá logistika a priame nákupy vo ve kých objemoch umož ujú spolo nosti METRO predáva tovar
za najvýhodnejšie ve koobchodné ceny. METRO sa na Slovensku orientuje predovšetkým na tri skupiny
zákazníkov – profesionálov a to na oblas HoReCa, maloobchod a malé až stredné firmy, ktoré
podporuje okrem širokej ponuky tovaru aj nadštandardnými službami na mieru. Viac na
www.metro.sk alebo www.facebook.com/metro.sk.
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