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„vegetariánský sýr“ nejsou v EU povoleny.
Odmítnutím pozměňovacího návrhu dělá EU
dobrý krok k rozšíření příležitostí stravování
na udržitelnější formě. To je klíčové pro dosažení cílů udržitelnosti EU, posílení postavení
spotřebitelů při udržitelnějším a vědomějším výběru potravin a podporu rostoucího odvětví, z něhož
bude mít prospěch celý zemědělsko-potravinářský
dodavatelský řetězec EU.
O rostlinné budoucnosti čtěte
v ZaPmag 2/2021 na str. 22 nebo
na www.zboziaprodej.cz. 
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Kaufland buduje
komunitní zahrady

Co v létě?
Příprava na Vánoce.
Připravte se na léto co
nejdříve – ceny rostou
Velmi pomalu, ale jistě se všechny komodity, které
jsou nabízené na českém trhu, zdražují. Důvodů je
celá řada a je zajímavé sledovat, jak je to rozdílné,
co se týká komodit. Jiný důvod je u notebooků, jiný
u jízdních kol, praček či sportovního oblečení. Někde
hraje roli sezonnost, ale v řadě komodit je nedostatek komponentů.
Výrobní závody ochromil covid-19, měly snížené
výrobní kapacity, zdražila se doprava nebo v jednu
chvíli chyběl obalový materiál. Tyto problémy pak
vystřelily zboží o jednotky až desítky procent nahoru.
Kdo chce ušetřit, ať neváhá a nakupuje. Nabízíme
přes 350 tisíc druhů zboží, proto máme reálný pohled do dat. Co bude za půl roku, se neví, ale v tuto
chvíli se vybavte, pokud uvažujete o tom, že si něco
koupíte.
Dopravce je nedílnou součástí e-shopu. Každý e-shop
je závislý na kvalitě dopravy k zákazníkovi. V dubnu
a květnu jsme sledovali mimořádně velký problém
u dopravců, kteří vozí palety. Vybavování obchodů, které se chystaly na otevření, některé dopravce
ochromilo. Byli jsme zvyklí, že nastávají problémy
před vánočními svátky, prostě covid-19 ovlivnil i tyto
zvyklosti.
Pokud je některý e-shop závislý na jednom dopravci,
může mít velké problémy. Chystáme se na zimu, a tak
jsme rozšířili možnosti dopravy již na číslo osm. Vždy
se i tak najde někdo z této osmičky, kdo má sem tam
nějaký problém. Jak to bude o Vánocích? Snad se vše
zvládne bez zásadních problémů a nebudeme nuceni některé dopravce klientům omezit.
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Nová prodejna na pražském Andělu se řadí k vlajkovým lodím drogerie Rossmann. „Prostory jsou
velmi moderní a do detailu navržené tak, aby zcela
vyhovovaly požadavkům i těch nejnáročnějších
zákazníků. Nakupující určitě potěší široký sortiment brandovaných i vlastních značek v kategoriích kosmetiky, péče o tělo, dětských produktů,
zdravé výživy i spotřebního zboží. Zaměřujeme se
také na řadu udržitelných produktů šetrných k přírodě, které se těší stále větší oblibě,“ komentuje
manažerka komunikace Olga Stanley. 

Stravenkový paušál
poskytují čtyři z deseti
firem
 Městské komunitní zahrady, na nichž
lidé mohou trávit volný čas a zahradničit, se
těší rostoucí oblibě. Pražané v červnu získali
hned dvě místa, kde mohou pěstovat vlastní
zeleninu, ovoce nebo bylinky. Společnost
Kaufland Česká republika otevřela další dvě
komunitní zahrady v blízkosti svých prodejen, a to na Vypichu a v Kobylisích. Zmíněné
aktivity jsou součástí projektu Už to roste, už
to klíčí. Záhony i prostranství zahrad jsou lidem
k dispozici zcela zdarma. „Chceme být dobrým
sousedem a v místech, kde působíme, přispět
k pospolitosti v komunitě a rozvíjení sousedských
vztahů,“ vysvětluje tisková mluvčí Renata Maierl
a dodává: „Zahrady jsou všem, kteří je chtějí užívat, přístupné, a věříme, že se stanou příjemným
místem pro trávení volného času.” 

Rossmann
má první
dvoupatrovou
prodejnu
 V polovině června přivítala zákazníky
nová prodejna drogistické sítě Rossmann
v Praze 5, a to u stanice metra v budově Zlatý
Anděl. Nabízí nákupy v moderním prostředí
s důrazem na přehlednou navigaci a vzdušný
interiér. Jde o první pobočku tohoto retailera
v České republice, jejíž prodejní plocha zaujímá dvě podlaží.

 Stravenkový paušál nabízí svým pracovníkům 38 % zaměstnavatelů. Jde především
o menší firmy. Vyplývá to z nového šetření
Hospodářské komory ČR pro Ministerstvo financí ČR mezi více než 600 zaměstnavateli
napříč obory a regiony. Desetina z těch podniků, které tento druh benefitu nezavedly, se
chystá stravenkový paušál zavést v následujících
měsících. Další téměř desetina uvedla, že pro zavedení paušálu nemá dostatek informací, na základě kterých by se rozhodla. Stravenkový paušál
byl zaveden od letošního roku jako součást tzv.
daňového balíčku. Umožňuje zaměstnavatelům
poskytovat zaměstnancům daňově zvýhodněný
příspěvek na stravování v peněžní formě. 

Aktuální informace z trhu
najdete v našem pravidelném
elektronickém newsletteru a na
www.zboziaprodej.cz/zpravy



