Tlačová správa

ASKO – NÁBYTOK zavádza novú službu Click & Collect
Bratislava, 26. 03. 2019 – Nábytkárska firma ASKO – NÁBYTOK neustále zlepšuje služby pre
zákazníkov, a preto 21. marca spúšťa novú službu Click & Collect, inak povedané Klikni a vyzdvihni.
Tá umožní objednať si tovar na stránkach spoločnosti pohodlne z domova, a potom si ho vyzdvihnúť
na vybranom odbernom mieste, navyše úplne zadarmo. Služba sa vzťahuje na kompletný sortiment
na webe spoločnosti. Ďalšou dôležitou výhodou je, že zákazníci môžu mať tovar doma už v deň jeho
objednania.
„V rámci zlepšovania služieb sme spustili novú službu Click & Collect, ktorá, ako už názov napovedá,
umožní objednať si tovar v našom e-shope, a potom si ho vyzdvihnúť na ktoromkoľvek odbernom
mieste, kde je momentálne dostupný,“ vysvetľuje Andrea Štěpánová, marketingová manažérka
spoločnosti ASKO – NÁBYTOK, ktorá zdôrazňuje, že spoločnosť touto cestou nasleduje aktuálne trendy.
Online nakupovanie je v dnešnej dobe už štandardnou službou a aj spoločnosť ASKO – NÁBYTOK chce
svojim zákazníkom tento komfort umožniť a poskytnúť tak ďalší benefit navyše.
Ako nákup funguje v praxi? „Zákazník si na e-shope objedná požadovaný tovar a po vložení do on-line
nákupného košíka si zvolí možnosť osobného odberu. Ponuka odberných miest sa automaticky zobrazí
podľa skladovej dostupnosti vybraného tovaru. Zákazník môže zaplatiť on-line platobnou kartou alebo
cez PayU, ale rovnako môže platiť až pri prevzatí tovaru v predajni,“ vysvetľuje Andrea Štěpánová s tým,
že objednávku v predajni zarezervujú a klient sa nemusí báť, že by sa produkt medzitým vypredal.
„V prípade platby na mieste je tovar rezervovaný 48 hodín od vytvorenia objednávky, pri platbe on-line
je nutné vyzdvihnúť si nákup do 10 dní,“ dodáva Andrea Štěpánová a upozorňuje, že služba je navyše
pre všetkých zákazníkov zdarma.

O spoločnosti
Spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, súčasť rodinnej podnikovej skupiny PORTA so sídlom v Nemecku, patrí medzi
tuzemských predajcov nábytku s tradíciou už od roku 2006, keď spoločnosť otvorila svoju prvú predajňu v Nitre.
S heslom „Nábytok pre všetkých“ ponúka vo svojich 6 predajniach po celej Slovenskej republike kompletný
sortiment vybavenia domácnosti, bytových doplnkov a kuchýň na mieru. S cieľom umožniť nákup ponúkaného
sortimentu aj on-line, z pohodlia domova, prevádzkuje od roku 2010 aj e-shop.
Spoločnosť kladie zásadný dôraz na spokojnosť zákazníkov, preto ponúkané služby neustále skvalitňuje a
rozširuje. Nasledovanie najnovších trendov sa zároveň premieta aj do renovácie obchodnej siete. Zákazníkovi sú
v predajniach ASKO – NÁBYTOK k dispozícii vyškolení predajcovia, ktorí ponúkajú odborné poradenstvo s
ohľadom na možnosti a priania každého klienta. Potreby náročnejšieho zákazníka uspokojí realizácia zákaziek na
mieru. Špecializované kuchynské štúdiá v každej z predajní poskytujú kompletný servis – od 3D návrhu, výroby,
až po dopravu a montáž kuchyne.
Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.asko-nabytok.sk.
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