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Malé predajne sa posil ujú v aka zna ke Môj obchod
Drobní predajcovia, ktorí elia konkuren nému tlaku obchodných re azcov, dostali
možnos využi podporu a skúsenosti silného partnera a zárove si zachova svoju
suverenitu a nezávislos . Balík marketingovej podpory založený na jednotnej identite
a aktívnej obchodnej spolupráci s ve koobchodom prináša predajniam so zmiešaným
tovarom spolo nos METRO v rámci projektu „Môj obchod“.
Tla ová správa
Bratislava 14. mája 2013

Sie predajní Môj obchod dnes združuje už viac ako 70 nezávislých majite ov obchodov
s potravinami a rozli ným tovarom po celom Slovensku. Po et záujemcov pritom stále rastie,
ím pomáhajú naplni heslo projektu „To dobré máte blízko“. Koncept, ktorý na jese 2012
spustil ve koobchod METRO, stavia na spolo nej, ahko rozpoznate nej zna ke a zah a
základné POS materiály (Point of Sale – miesto predaja) i pracovné oble enie na
zatraktívnenie predajnej komunikácie. Dobre zvolená prezentácia predajne totiž dokáže
upúta zákazníkovu pozornos a ovplyvni jeho rozhodnutie o kúpe.
Pilierom vzájomne výhodnej spolupráce METRO s vybranými maloobchodníkmi je letáková
podpora a akciové ponuky na vybraný tovar, ktorý sa následne v predajniach Môj obchod
ponúka koncovým zákazníkom. Produkty, ktoré sa v letáku Môj obchod objavia, vyberajú
odborníci so zrete om na názory lenov aliancie. „Maloobchodníci tvoria tretinu našich
obratov – s ich úspechom je spätý aj úspech ve koobchodu METRO. Je pre nás preto logické
snaži sa neustále prichádza s novými produktmi a službami, ktoré im u ah ia podnikanie,“
hovorí Peter Radobický, manažér METRO Cash & Carry SR pre segment nezávislých
predajcov. Môj obchod je tak prirodzeným pokra ovaním doterajších aktivít, v rámci ktorých
METRO maloobchodníkom poskytovalo napríklad poradenstvo a vzdelávanie.
Maloobchodníci zapojení v projekte získavajú okrem klasických výhod zlatého i
strieborného partnera METRO aj zvýhodnené ponuky do akciových letákov Môj obchod
a dokonca alšiu dodato nú z avu na tovar mimo letákovej ponuky METRO. Spolo ný projekt
predajní Môj obchod tak prináša podporu malým nezávislým podnikate om a zárove
v o iach koncových zákazníkov buduje jednotnú a dôveryhodnú zna ku tradi ných lokálnych
predajní.
Iniciatívu METRO vítajú aj samotní maloobchodníci zapojení do projektu. „V aka Aliancii Môj
obchod sa nám podarilo zastavi pokles tržieb a dokonca sme medziro ne narástli o 14
percent. Po odporú aných úpravách vyzerá môj obchod ove a lepšie, o ocenili hlavne
zákazníci,“ hovorí Ján Ku era z potravín Marpo v Kysuckom Novom Meste. Podobnú
skúsenos má Zdenka Václavová z potravín Zdenka v Tomášove: „Mne Môj obchod pomohol
zvýši predaje o 20 percent a ve ké plus vidím aj v podpore, ktorú METRO poskytuje –
odlišujem sa a udí láka zvedavos .“
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Oranžovo-zelený leták Môj obchod ponúka spravidla 15 prevažne potravinových
výrobkov a jeho dvojtýžd ová platnos sa za ína vždy v piatok. Nadväzuje teda na letákovú
ponuku METRO, ktorej platnos sa za ína v stredu. Maloobchodníci tak získajú as zásobi sa
tovarom, aby v de štartu letáka Môj obchod boli pripravení. Letáky sa distribuujú priamo do
poštových schránok potenciálnych zákazníkov v spádovej oblasti každej prevádzky Môj
obchod.
Projekt Môj obchod úspešne funguje aj v alších krajinách, kde spolo nos METRO pôsobí.
Najbližšie predajne možno nájs napríklad v Po sku pod názvom Odido a v eskej republike
ako M j obchod.

Hlavné prínosy projektu Môj obchod:

Podpora maloobchodníkov v regiónoch, zvýšenie ich konkurencieschopnosti
Zachovanie nezávislosti a suverenity zapojených maloobchodných prevádzok
Aktívna spolupráca s ve koobchodom METRO: podpora od silného a skúseného partnera
Ucelená marketingová podpora zo strany METRO: jednotné logo a zna ka obchodu,
pracovné odevy pre predava ov, POS materiály, letáková podpora distribuovaná
koncovým zákazníkom do poštových schránok v spádovej oblasti danej prevádzky Môj
obchod, spolo ná webová stránka www.imojobchod.sk
Poradenstvo a vzdelávanie zo strany METRO: zoznámenie sa s najnovšími trendmi
a odporú ania v zaria ovaní predajne, rozložení tovaru i komunikácie so zákazníkmi
Akciové (zvýhodnené) ponuky na vybraný tovar pre koncových zákazníkov: široký
sortiment vlastných zna iek ARO a Fine Food – spojenie vysokej kvality s výhodnou
cenou
Výhody zlatého i strieborného partnera METRO pre zapojených maloobchodníkov, ako
aj z avy na tovar mimo letákovej ponuky METRO
Celoslovenské pokrytie: na vidieku aj v mestách po celom Slovensku
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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 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 a dve prevádzky formátu Drive-In v Tren íne a Poprade. 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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