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METRO ZVOLEN OTVÁRA
NAJVÄ ŠIU DELIVERY PLATFORMU NA SLOVENSKU
METRO Cash & Carry SR Zvolen sa môže pochváli nielen komplexnou ponukou pre
podnikate ov a strategickou polohou v samom „srdci“ našej krajiny, ale aj najvyšším
obratom služby METRO Distribúcia na Slovensku. Zákazníci, ktorí si tovar nechávajú
zaváža až k sebe do prevádzky, sa však odteraz môžu teši na ešte vyššiu úrove servisu.
Vo štvrtok 21. júna totiž poprední predstavitelia spolo nosti vo Zvolene slávnostne otvorili
najvä šiu slovenskú METRO Delivery platformu.
Tla ová správa
Zvolen 21. júna 2012
METRO v rámci služby METRO Distribúcia na Slovensku prevádzkuje flotilu viac ako 30
rozvozových automobilov. Tie sú schopné v prípade potreby až sedem dní do týžd a
doru ova tovar priamo k zákazníkovi – kdeko vek a dokonca už do 24 hodín od objednávky.
Delivery platformami na rozvoz tovaru preto disponujú všetky slovenské pobo ky re azca, tá
zvolenská sa však po rozsiahlej prístavbe a modernizácii stáva absolútnou slovenskou
špi kou.
Nové priestory s celkovou rozlohou 850 m2 prinášajú oproti pôvodnej platforme na rozvoz
tovaru nieko konásobný nárast jej plochy a disponujú štyrmi nakladacími rampami pre
vozový park. Ten sa rozšíril z piatich na sedem dodávkových automobilov. Pribudli aj
rozsiahle skladové priestory: 370 m2 na erstvé potraviny, 109 m2 ve ká chladená miestnos
na mlieko a mlie ne výrobky, 64 m2 chladiarne na mäso a mraziaci box s rozlohou 46 m2.
Priamo na platforme, ktorá odteraz disponuje vlastným skladovým softwérom, sa nachádza
350 paletových pozícií a miesto na 500 najpredávanejších tovarových položiek. V aka tomu
môže služba fungova ove a rýchlejšie, efektívnejšie a nezávislejšie od samotnej predajne,
než tomu bolo doteraz.
„METRO Zvolen má v aka svojej jedine nej polohe ve mi silné a rozsiahle regionálne
pokrytie. Obsluhujeme nielen zákazníkov zo Zvolena i Banskej Bystrice, ale aj zo širokého
okolia Prievidze, Novej Bane, Tur ianskych Teplíc, Dudiniec, Ve kého Krtíša, Rimavskej
Soboty, Brezna, Tálov i Donovalov. Myslím si preto, že práve naša Delivery platforma si túto
investíciu naozaj zaslúžila a želám jej stále viac a viac spokojných zákazníkov,“ hovorí Zoran
Sitár, riadite zvolenského METRO.
Službu METRO Distribúcia aktuálne vo Zvolene využíva 114 zákazníkov z oblasti gastronómie.
aka novej, kapacitnejšej rozvozovej platforme však pobo ka plánuje toto íslo postupne až
zdvojnásobi , rovnako, ako podiel delivery zákazníkov na jej celkovom obrate.
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Modernizovaná platforma navyše už teraz dala prácu desiatim novým zamestnancom
a upevnila tak pozíciu METRO ako jedného z najvä ších zamestnávate ov v regióne.
„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 zvolenskej platformy aj osobne zú astnil.
alšou inováciou s ve kým potenciálom je pod a jeho slov pre METRO online predaj, práve
zákazníkom využívajúcim službu METRO Distribúcia preto ve koobchod nedávno predstavilo
nové online riešenie na objednávanie tovaru – službu m-objednávka.
Jej 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. „Výhodou
tohto jednoduchého a pohodlného spôsobu objednávania je, že zákazník v reálnom ase vidí,
o presne máme na sklade. Zvyšuje sa teda rýchlos aj presnos a znižuje sa chybovos pri
vybavovaní objednávok,“ dodáva Axel Hluchy.
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METRO Cash & Carry SR
METRO Cash & Carry má zastúpenie v 30 krajinách sveta s viac ako 700 ve koobchodnými centrami
typu cash&carry. Zamestnáva viac ako 100 tisíc udí a v roku 2011 dosiahlo tržby vo výške 31 miliárd
eur. METRO Cash & Carry je predajnou divíziou METRO GROUP, jednej z najvä ších medzinárodných
maloobchodných a ve kooobchodných spolo ností. V roku 2011 dosiahla skupina tržby približne vo
výške 67 miliárd eur. Celkovo má spolo nos 280 tisíc zamestnancov a prevádzkuje viac ako 2 200
predajných centier v 33 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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