
jako nedílná součást internetového prodeje potravin

Mobilní aplikace 



Proč nákup potravin on-line?



Tesco Potraviny on-line



Tesco Potraviny on-line v základních datech

Leden 2012, Praha

Více jak 20 000 položek v on-line sortimentu

120 rozvozových aut, tisíce objednávek denně

Více jak 400 zaměstanců (řidiči & pickeři)

Stoupající zájem o službu v desítkách procent 

ročně



Kde všude rozvážíme?

Aktuální dostupnost pro 4 miliony Čechů

Obsluhujeme v 7 krajích a 12 městech:

• Praha

• Brno

• Mladá Boleslav

• Kolín

• Hradec Králové

• Pardubice

• Liberec

• Jablonec nad Nisou

• Plzeň

• Břeclav

• Hodonín

• Benešov



Benefity služby Tesco Potraviny on-line

Největší nabídka akčních produktů – týdně 

více než 4 000 položek

2 x více Clubcard bodů

Doručení nákupu až ke dveřím zákazníka

Nejširší sortiment on-line

Doručení chlazeného i mraženého zboží –

mrazící část v dovážkových vozech



Jak to funguje?
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a

Jednoduchý a pohodlný nákup

• Objednávka nákupu on-line min. 1 den 

napřed

• Výběr metody doručení – ke dvěřím / Klikni a 

Vyzvedni

• Příprava objednávky přímo v Tesco prodejně 

od 6.00 hodin ráno

• Dovoz k zákazníkovi od 8.00 do 22.00 hodin 

ve        2-hodinových intervalech

• Platba online / při převzetí kartou

• Možnost odmítnutí převzetí produktu u dveří



Zajímavosti o Tesco Potraviny on-line

Službu Tesco Potraviny on-line využívají nejvíce:

• Lidé ve věku 25–45 let

• Častěji ženy (80 %) než muži (20 %)

• Více jak 50 % zákazníků nakupuje s Tesco Clubcard

Nejoblíbenejší položky při Tesco on-line nákupu:

• Trvanlivé mléko 

• Okurka 

• Rohlík (tukový )

Průměrný počet položek

• 80 položek

Průměrná váha nákupu

• 36,6 kg



Trendy v on-line nákupech potravin v ČR

Současný trend kopírující poptávku zákazníků

• Personalizace nabídky

• Velké nákupy

• Nakupují ženy

• Rozhoduje kvalita a čerstvost

• Nárůst čerstvých potravin

• Roste počet uživatelů mobilních zařízeních



Trendy v mobilních aplikacích



Trendy v mobilních aplikacích

Zdroj: Emarketer.com, heureka.cz
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Ostatní

Zákazník společnosti, která provozuje…

Doporučení od Google nebo Apple

Na základě vyhledávání něčeho

Zajímavá reklama

Doporučení přítele

Řešení určitého problému

Proč si uživatelé instalují nové aplikace?

Nakupování přes mobilní telefony

• Stoupá obliba nakupování prostřednictvím 

mobilních zařízení

• Pomocí mobilních telefonů či tabletů nakupuje 

na e-shopech již každý desátý

• Přes mobil nakupují uživatelé levnější zboží, za 

to ale častěji

https://www.emarketer.com/Article/What-Makes-Smartphone-Owners-Download-App/1014482
http://onas.heureka.cz/pro-media/tiskove-zpravy/article/utraty-pres-mobilni-zarizeni-prekonaji-hranici-10--10675


Trendy v mobilních aplikacích

Využívání mobilních aplikací

• Téměř polovina vlastníků chytrých telefonů využívá 4 – 6 

aplikací za jeden den

• Průměrně si každý uživatel naistaluje až 70 aplikací

• K aplikaci se do 24 hodin vrátí méně než čtvrtina uživatelů

• Postupem času se k aplikaci vrací stále menší množství 

uživatelů

Aplikace Tesco ČR

• Tesco Potraviny on-line

• Clubcard

• Moje malé Tesco

• Aplikace Tesco potraviny on-line, Tesco Clubcard a Moje 

malé Tesco byly nominovány do soutěže Mobilní aplikace 

roku 2016 na základě doporučení zákazníků
Zdroj: Emarketer.com

https://www.emarketer.com/Article/What-Makes-Smartphone-Owners-Download-App/1014482


Potraviny on-line v mobilu
jako nedílná součást internetového prodeje potravin



Mobilní aplikace Tesco Potraviny on-line

Základní informace

• Aplikace Tesco Potraviny on-line spuštěna v květnu 

2014

• Možnost instalace aplikace Tesco Potraviny on-line 

(iOS, Android, Windows)

• Pohodlný nákup odkudkoli

• Snadná a rychlá orientace

• Snadné ovládaní - plně intuitivní



Funkce a benefity aplikace Tesco Potraviny on-line

 Přehledně řazený 

obrovský výběr zboží
 Akční zboží na jednom 

místě

 Podrobný popis produktů



Funkce a benefity aplikace Tesco Potraviny on-line

 Seznam oblíbených/zakoupených 

položek 
 Filtrace produktů podle 

kategorií 

 Aktuální letáková 

nabídka



TIP: 2 x skvělá vychytávka aplikace Tesco Potraviny on-line

2. Nákupní seznamy

• Aplikace umožňuje tvoření 

nákupních seznamů pomocí jednoho 

tlačítka

• Nákupní seznamy můžete zaslat 

svým blízkým přes e-mail  Skenování produktů přes 

skener EAN kódů

1. Scan EAN kódu

• Pomocí jednoho tapnutí naskenujete 

EAN kód zboží, které potřebujete ho 

doplnit

• Aplikace tak produkt vyhledá za vás

 Posílání nákupních 

seznamů přes e-mail



Tesco Potraviny on-line v mobilu



Data
web vs. mobilní aplikace vs. tablety



Data

On-line nákupy dle zařízení

73.7%

17.8%

8.5%

1.1. 2016 - 27.9. 2016

Standardní počítač

Mobil

Tablet

78.9%

13.9%

7.2%

1.1. 2015 - 27.9. 2015

Standardní počítač

Mobil

Tablet



Očekávaný vývoj

Výhled do budoucna

• Stoupá počet uživatelů mobilních aplikací

• Plná responzivita ve všech verzích

• Zvětšování fotografií produktů 

• Průběžný vývoj inovativních řešení

Plně responzivní nový web Tesco Potraviny       

on-line

• Web itesco.cz se přizpůsobí každému displeji

• Přehledný jak na počítači, tak i na mobilu a tabletu

• Jednoduchý na obsluhu



Děkuji za pozornost

Daša Žabokrecká

Tesco CE – GHS&Digital brand manager


