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METRO spustilo nové webové stránky
Tla ová správa
Bratislava 7.mája 2012
Ve kobchodný re azec METRO Cash & Carry SR spustil od za iatku mája nové
webové stránky, ktoré ove a lepšie komunikujú s jednotlivými zákazníckymi
skupinami a reflektujú ich potreby. Zásadnou premenou prešla štruktúra obsahu
stránok, kde je maximálne množstvo informácií rozdelené do kategórií pod a typu
podnikania.
Dizajn a CMS nových stránok vznikli v nemeckej centrále spolo nosti. Obsah webu zah a
originálne lánky a recepty, ktoré sú prispôsobené tuzemskému trhu. „Príprave webu
predchádzalo užívate ské testovanie, kde sme oslovili nieko ko zástupcov z každej cie ovej
skupiny našich zákazníkov.“, hovorí Romana Nýdrle, Head od Corporate Communications
METRO a dop a: „Ich podnety sme premietli do novej koncepcie stránok. Zásadnou
zmenou je preh adnejšia štruktúra a ve ké množstvo informácií v jednotlivých kategóriách.“
Jednotlivé kategórie teraz reprezentujú konkrétny predmet podnikania, ako sú napr.
slovenské reštaurácie, talianske reštaurácie & pizzérie, hotely a penzióny, rýchle
ob erstvenie, maloobchod, kancelárie, upratovanie, hobby kuchári a alšie. Významnú as
tvoria detailné informácie o k ových kategóriách sortimentu, ktoré sú spracované ve mi
podrobne. Zákazníci sa tak ahko a rýchlo dostanú priamo z homepage ku všetkým
informáciám potrebným pre danú oblas podnikania.
Na príprave obsahu, nap ania a koordinácii projektu sa podie ala reklamná agentúra
WMC/Grey Digital. Nové stránky ve koobchodu nájdete na www.metro.sk.
******
Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:
Eva Šoucová – Media & Communication Consulting, spol. s r.o.
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MERO 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.
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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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