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Slevy na večeři nebo
do fitka loví stále více lidí
FAKTA

Co jde sehnat levněji
Sport
Lekce zumby a salsy pod vedením
profesionálních lektorů – celodenní
cvičební maraton v Základní škole
Komenského, Slavkov u Brna.
Kde: www.helbea.cz
Za kolik: 360 Kč
Sleva: 50%
Let balonem
Let trvající 50 až 70 minut včetně
občerstvení po přistání. Start
v Tišnově.
Kde: www.helbea.cz
Za kolik: 3 989 Kč
Sleva: 58%
Jídlo
Salát Caesar a vinný střik
s limetou, ledem a sodou
v restauraci Café 04 v Brně.
Kde: www.zapakatel.cz
Za kolik: 86 Kč
Sleva: 50%
Péče o tělo
Hodina masáže zad a šíje ve studiu
Bellis v Brně Medlánkách.
Kde: www.slevajakbrno.cz
Za kolik:
129 Kč
Sleva: 68%
Kosmetická péče
Přípravy pleti na léto a úprava
obočí ve studiu Aroza v Nových
Sadech v Brně.
Kde: www.hyperslevy.cz
Za kolik: 299 Kč
Sleva: 58%
Základy aromaterapie
Čtyři hodiny prožitkového kurzu
na náměstí Svobody v Brně.
Kde:
www.bonybony.cz
Za kolik: 300 Kč
Sleva: 50%

Slevové servery
Vykupto.cz, Slevomat.cz,
Slevajakbrno.cz, Pumba.cz,
Nebeslev.cz, Zapakatel.cz,
Helbea.cz, Hyperslevy.cz,
Fajnslevy.cz, Slevopolis.cz,
Berslevu.cz, Bonybony.cz,
Mydeals.cz, Megasleva.cz,
Cityhit.cz
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Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net

Čím dál více lidí na jihu Moravy nakupuje na slevových serverech. Z toho těží
majitelé restaurací, fitness center či kosmetických salónů. Ti se sice většinou při
jednorázové akci musejí vzdát části marže, mají však reklamu zadarmo a lákavá
nabídka přitáhne do jejich podniků stovky nových zákazníků.
JIŽNÍ MORAVA Zatímco před rokem zela brněnská restaurace Sklípek prázdnotou, dnes si tu musí návštěvníci zamlouvat stůl dopředu.
Po celý týden je většina z padesáti
míst obsazena. Na židlích tu vysedávají nejčastěji hosté, kteří si na
slevovém portálu zakoupili takzvaný voucher, tedy kupon se slevou.
Restaurace se totiž specializuje na
servírování jídla za zvýhodněné
ceny a svou nabídku vystavuje právě na slevových webech.
Takové stránky zpravidla fungují na principu hromadných nákupů. „Sleva platí pouze tehdy, pokud si ji objedná stanovený počet
lidí. U každé nabídky je tento počet
různý stejně jako výše nabízené slevy,“ přibližuje Daniel Hutník z portálu Megasleva.cz. Výše slev se pohybuje obvykle v rozmezí třiceti až
devadesáti procent.
Právě až neuvěřitelnou – devadesátiprocentní slevu nabízela i restaurace Sklípek. Za kilogram uzených žeber společně se 120 gramy
tataráku zaplatili lidé 99 korun.
Bez slevy by porce vyšla na 426 korun. I přes takové nabídky restaurace vydělává.
„Slevové servery nás v současnosti živí,“ přiznává majitel Sklípku Jiří Zálešák. Zvýhodněným cenám podřídil vše. Rozšířil kuchyň,
sám vypomáhá na place. „Koupí
voucheru to nekončí. Lidem se věnujeme i poté, co spořádají dopředu zamluvenou porci. Utratí
tak další dvě nebo tři stovky navíc,“
vysvětluje Zálešák.
Že člověk, který dostane slevu,
občas stejně utratí víc, než plánoval, přiznává i studentka Dana Horká, která restauraci navštívila už
dvakrát. „Původně jsme počítali
pouze s útratou za voucher. Nakonec jsme tam nechali o sto padesát
korun víc. Přesto jsme odcházeli
spokojení,“ líčí Horká.
Zálešák není jediný podnikatel,
který na propagaci skrze slevy spoléhá. Provozovatele slevových portálů teď kontaktuje stále více jihomoravských podnikatelů. „Pro fir-

mu je to reklama zadarmo. Platí
nám pouze provizi z vydělané částky. Naše služby využívají převážně
nově otevřené restaurace a bary,“
vysvětluje Andrea Machová zastupující server Hypersleva.cz.
Samotní provozovatelé virtuálních slevových tržišť mají teď žně.
Zájem veřejnosti využívat zvýhodněných nabídek je obrovský.

„Poukaz na slevu
kupuji tak dvakrát do
měsíce. Týká se vždy
jídla.“
Martin Samek, programátor
„V Brně se o slevu denně přihlásí dvacet až padesát lidí,“ přibližuje Hutník.
V případě, že se člověk rozhodne využít nabídky, musí se na serveru zaregistrovat a po registraci zaplatit částku prostřednictvím převodu z účtu.
„Voucher po zaplacení doručíme na zákazníkův e-mail, který nalezne i ve svém účtu po přihlášení.
Pak už stačí poukaz s kódem vytisknout a jít si užít akci,“ popisuje jednatel firmy Liquid Design Marek
Čevelíček. Brněnská společnost je
provozovatel lokálního serveru

„

Vyjádřete se!
Slevové akce
Nabídku slevových
serverů využívám
ze dvou důvodů.
Ušetřím, ale také vyzkouším třeba
nové restaurace, které pak mohu
doporučit svým známým.“

Dana Horká, studentka

Vaše názory nás zajímají
Navštěvujete slevové servery?
Byli jste spokojeni s nabízenými
službami? Kolik jste ušetřili?
Pište na marek.homolka@mfdnes.cz

www.slevajakbrno.cz. Většina podobných portálů však působí celorepublikově. Jejich nabídky se tak
vztahují hned na několik měst. Na
webových stránkách se každý den
pro dané město objeví jedna až dvě
nové nabídky.
„Musíme plánovat, kdy a pro kolik lidí slevu dáme, protože se
může přihlásit více zájemců, než
jsme čekali,“ doplňuje Jana Romaňáková z brněnského Wellness
4U.

Spring Cup 2011 Na stadionu
VUT v brněnském Králově Poli
se v neděli na umělé trávě utkali
v turnaji fotbalisté
narození po 1. lednu 2001.
2x foto: Josef Čech
(viktorka01.rajce.net)

Restaurace, wellness ano, ale
prodej sádrokartonu radši ne
Většinu zlevněných nabídek serverů tvoří jídlo a volnočasové aktivity. „Převažují nabídky restaurací,
wellness a služby v péči o tělo, pobytové balíčky a sportovní vyžití,“
doplňuje Ivo Půr z portálu Vykupto.cz, který funguje už rok.
Běžné spotřební zboží se tak
v akcích příliš často neobjevuje.
„Přihlásil se k nám prodejce sádrokartonu, ale rozmluvili jsme mu to.
Nabídka by zaujala pouze pár lidí,
kteří právě staví, nevyplatilo by se
mu to. V kurzu jsou spíš služby, které jsou celoroční,“ komentuje Čevelíček.
Mnozí zákazníci pak přiznávají,
že podle nabídky slevových serverů si vybírají, kde třeba jíst nebo trávit volný čas. „Slevu kupuji v průměru dvakrát do měsíce. Týká se
vždy jídla. V případě večeře tak vyřeším otázku, kde a čeho se najíst,“
přiznává programátor Martin Samek.
Podle analytika společnosti Cyrrus Ondřeje Moravanského navštěvují slevové servery hlavně lidé
s nižšími příjmy, kteří by si jinak nabízené služby nemohli dovolit. Na
portálech však nakupují i lidé pracovně vytížení. „Hledají zážitky,
které je vytrhnou z pracovního stereotypu,“ doplňuje Moravanský.
O současné popularitě svědčí
i čísla. V České republice nyní funguje okolo 220 slevových portálů.
Pro srovnání v Americe je jich osmdesát.
Marek Homolka

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události na jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.

Bonsaje v Brně

Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet
a fotografie uložte do sekce Moje
fotozprávy. Další návody najdete
na www.navody.rajce.net

V Botanické zahradě na Kotlářské
ulici v Brně od soboty vystavují
bonsaje.
Foto: Aleš Lazar (fotoales.rajce.net)

Festival fantazie První dubnovou sobotu se na Moravském náměstí
v Brně sešli nadšenci fantasy.

Foto: Zdeněk Sedláček (zass.rajce.net)
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PRODEJ RD 9+2 v Troubsku
Krásná zahrada,krytý bazén,UP 673m2
Garáž pro 4 auta,pozemek 1519 m2
pohodlné bydlení,dokonalé soukromí.
cena: 11 900 000 Kč od majitele
milan.bucik@pcdir.cz,602503504
reality.idnes.cz/n2046237

PRODEJ RD 4+1, obec Archlebov
Dumrealit.cz Vám zprostředkuje
rekonstruovaný RD 4+1 v
Archlebově, 30 km jižně od Brna.
cena: 2 500 000 Kč
gregorovic@hodonin1.dumrealit.cz
reality.idnes.cz/n2093463

PRODEJ Vila 6+1, Moravany
Nabízím Vám ke koupi luxusní,
velmi prakticky řešenou vilu 6+1.
Součástí domu je prostorná garáž.
cena: 9 000 000 Kč
tel.: 800107777, info@avareal.cz
reality.idnes.cz/n2089921

PRODEJ RD 4+kk, Rebešovice
Prodej velmi hezkého domu bez
dalších investic. Obytná plocha
113,71 m2, zahrada  206 m2.
cena: 4 980 000 Kč
katerina.niziolova@rksting.cz
reality.idnes.cz/n2089480

Nabídka

Lokalita

Popis

PRODEJ

Tišnov, Hornická

Exkluzivně nabízíme prodej krásného bytu s balkónem o velikosti 3+1, 74 m2, ve třetím podlaží rekonstruovaného domu.

PRODEJ RD 5+2, Velké Němčice
Dvougenerační rodinný dům 5+2,
celopodsklepený, s garáží
a průjezdem, prosklenou verandou.
cena: 2 490 000 Kč
tomas.vintrlik@rkokno.cz
reality.idnes.cz/n2089266

PRODEJ RD, Břeclav
Prostorný dům 3+1 s jídelnou
a venkovní terasou a se sousední
stavbou, zastavěná plocha 206 m2.
cena: 5 698 000 Kč
tel.: 607449860, delta@remax.cz
reality.idnes.cz/n2088727

Cena Kontakt na prodejce
2 200 000 Kč

Tereza Štefková, tel.: 420725293165

Informace na webu
reality.idnes.cz/n2093319

PRODEJ

Brno, Ponava, Tábor

Prodej bytu 2+1 Brno  Ponava, ul. Tábor. Celková plocha bytu 76 m2. Byt má nová plastová okna, zasklenou lodžii.

3 000 000 Kč

Tomáš Machů, tel.: 800100446

reality.idnes.cz/n2093139

PRODEJ

Brno, Černá Pole, Bieblova

Nabízíme prodej bytu 3+1 v Brně na ul. Bieblova, v městské části Černá Pole. Byt v osobním vlastnictví.

2 400 000 Kč

Petr Chvátal, tel.: 800100446

reality.idnes.cz/n2093126

PRODEJ

Brno, Jindřichova

Prodej bytu o velikosti 2+1 na ulici Jindřichova v Brně v k. ú. Žabovřesky. Byt s neprůchozími pokoji.

2 050 000 Kč

Radek Hilšer, tel.: +420533339111

reality.idnes.cz/n2092869
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PRODEJ

Blansko, Cihlářská

Nabízíme prodej bytu 3+1, 4/4 v žádané lokalitě Blansko. Byt je po zdařilé rekonstrukci, celková plocha je 78 m .

1 870 000 Kč

Petr Chvátal, tel.: 800100446

reality.idnes.cz/n2092814

PRODEJ

Brno  Slatina, Langrova

Nabízíme k prodeji nadstandardní novostavbu mezonetového bytu 3+KK v OV v BrněSlatině (5. a 6. patro /6. ) + 2 garáže

4 190 000 Kč

tel.: 541240450, renas@renas.cz

reality.idnes.cz/n2092663

PRODEJ

Brno, Trnitá, Masná

Prodej družstevního bytu 2+1 o celkové užitné ploše 53 m2 na ulici Masná 8, BrnoStřed. Byt je určen k rekonstrukci.

1 300 000 Kč

PRODEJ

Břeclav

Prodej bytové jednotky o velikosti 2+1, nacházející se v 1. patře bytového domu v samém centru města, na klidném místě.

900 000 Kč

tel.: 541213390, gaute@gaute.cz

reality.idnes.cz/n2092405

tel.: 519323580, info@realitydomus.cz

reality.idnes.cz/n2092045

PRODEJ

Brno, okres Brnoměsto, Nový Lískov

Slunný byt 3+1 v družstevním vlastnictví s možností převodu nacházející se v druhém nadzemním podlaží z dvanácti.

1 850 000 Kč

tel.: 538728645, bonusbrno@century21.cz

reality.idnes.cz/n2091962

PRODEJ

Hodonín, Lesní

Nabízíme vám ke koupi krásný byt 4+1 na Lesní ulici ve městě Hodonín. Ulice Lesní se nachází v klidné čtvrti města.

1 500 000 Kč

Zuzana Glosová, tel.: 606662897

reality.idnes.cz/n2090709

