EL-COMP, Mierová 14, SL (za večierkou)
0905 464 632, info@lubovnan.sk
otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h
č. 13 / 27. marec 2020 / 24. ROČNÍK
NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26 (pri VÚB)
0948 823 624, info@najcomp.sk
otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h
www.slprofi.eu

najlepšie ceny
v okrese SL

ĽUBOVNIANSKO

0905 507 735

KOPÍROVANIE
LAMINOVANIE
TLAČ - FOTOGRAFIE, OZNÁMENIA

ZNAČKOVÉ PC
NOTEBOOKY
MONITORY, TABLETY

Prerobenie VHS  DVD

PREDAJ A SERVIS PC PONÚKAME NA PRENÁJOM
OD ROZVOJ
Kristián KALETA
lukratívne obchodné
EL-COMP, Mierová 14, SL (za večierkou)

otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h

www.slprofi.eu

NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26 (pri VÚB)
0948 823 624, info@najcomp.sk
otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

ZNAČKOVÉ PC
NOTEBOOKY
MONITORY, TABLETY

KOPÍROVANIE
LAMINOVANIE
TLAČ - FOTOGRAFIE, OZNÁMENIA

dlazbardejov@gmail.com

T27

Prerobenie VHS  DVD

85-0172

priestory v lokalite
Týždenne do 12 970 domácností
Stará Ľubovňa, Obchodná ulica, nachádzajúce sa na prízeIA
mí obchodného
domu
ERC
Z
2
Rozvoj, vstup
IN priamo
87 33 z
8
7
0
ulice - z pešej
zóny
Úžit09
ková plochoa 225m2.
0903 855 350
VOĽNÉ od 01.04.2020.

Najčítanejšie regionálne
0905 464 632,noviny
info@lubovnan.sk

PREDAJ A SERVIS PC
Kristián KALETA

Prijíma objednávky na:

www.slprofi.eu

• kurčatá brojlere
jednodňové

• kurčatá brojlere okolo 1 kg
• morky 7-týždňové
HYDINA KUBUS s.r.o.
• nosnice 6-16 týždňové
VEĽKÝ SLAVKOV 290
Ponúkame
• kačky,
husi a husokačky
OD
ROZVOJ
0903 855 350

OD ROZVOJ

0903 855 350

99-0038-2

na prenájom
lukratívne obchodné priestory v lokalite Stará Ľubovňa,
Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952
229
Obchodná
ulica, nachádzajúInformácie: Pondelok - Piatok : 8.00 do 15.00 hod. ce sa na prízemí
0907 887
332
obchodného
domu Rozvoj, vstup priamo z
ulice - z pešej zóny, s úžitkovou
plochou 225 m2. Mesačný nájom je 79 €/m2/rok + energie.

VIZITKY

Ponúkame na prenájom
lukratívne obchodné priestory v lokalite Stará Ľubovňa,
Obchodná ulica, nachádzajúce sa na prízemí obchodného domu Rozvoj, vstup
priamo z ulice - z pešej zóny,
s úžitkovou plochou 225 m2.
VOĽNÉ od 01. 04. 2020.

57-0035

57-0011-1

OD ROZVOJ

EL-COMP, Mierová 14, SL (za večierkou)
0905 464 632, info@lubovnan.sk
otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h
NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26 (pri VÚB)
0948 823 624, info@najcomp.sk
otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

T19

T7 PO a KE

Ponúkame na prenájom
lukratívne obchodné priestory v lokalite Stará Ľubovňa,
Obchodná ulica, nachádzajúce sa na prízemí obchodného
domu Rozvoj, vstup priamo z
ulice - z pešej zóny, s úžitkovou
plochou 225 m2. Mesačný nájom je 79 €/m2/rok + energie.

57-0031-1

OD ROZVOJ 0903 855 350
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redakčné slovo / služby, bývanie

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

InzercIa

Kristán Kaleta

0907 887 332

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DIStrIbúcIa (12.970 domácností)
Každý týždeň:
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy,
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica,
Jakubany, Kamienka, Kolačkov,
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy,
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč,
Plavnica, Podolínec, Šambron,
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký
Lipník, Vyšné Ružbachy

Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtemnejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionálna. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha
optimizmus, slovo útechy. A spolupatričnosť, ktorá je obrovskému množstvu Slovákov a obyvateľov iných národností u nás na
Slovensku veľmi blízka.
Načo chodiť do potravín na rodinné
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

Milí čitatelia, v týchto a nasledujúcich
dňoch sa vám budeme snažiť predovšetkým radiť. Preto aj mierne meníme náš
obvyklý obsah. Snažíme sa na stránky týždenníka dostať to najpodstatnejšie, ale aj to
najľudskejšie.

99-0022

vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v paneláku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päťkrát von, ak aj psíčkarom stačí napríklad
dvakrát? Načo robiť to, čo nás zbytočne
ohrozuje a žiaľ, neraz nielen ohrozuje, ale
aj nakazí? Načo ťahať čerta za chvost?

DACHMANN

Opatrujte sa s rozumom,
s citom, s ohľaduplnosťou,
s pokorou, ale aj s odhodlaním, že prídu aj lepšie
časy. Pomáhajte potrebným kdekoľvek a kedykoľvek. A nepodliehajte
strachu a depresii –
neškoďte si sami a
iným okolo vás.

www.dachmann.sk

PLastové okná a dvere
drevené a hLiníkové
okná
servis a oPrava okien

051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

KOMINÁRSTVO

VÝMENA OLEJA , FILTRA , PREPLACH PREVODOVKY

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

Stredné Slovensko
bb
KY
LI
Lc
Mt
or
Pb
PD
zv
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

bJ
Ge
Hu
Ke
KS
SL
MI
PP
Po
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

východné Slovensko

bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

na trhu už 28 rokov

• INŠKPEKČNÉ A SEZÓNNE PREHLIADKY
• OPRAVY VŠETKÝCH VOZIDIEL
• VÝMENY OLEJOV, FILTROV
• MECHANICKÉ OPRAVY PODVOZKU, MOTORU
• BRZDY, SPOJKY, VÝFUKY
OPRA
• VÝMENY AUTO SKIEL
KARO VY
SÉR
• DIAGNOSTIKA MOTORU
CEZ P IÍ
• PNEUSERVIS
BEZP ZP
LATN
• OPRAVY KAROSÉRIÍ
E

- revízie komínov ku kolaudácii
rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie
a vonkajšie fasádne komíny
s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie aj
zadechtovaných komínov
Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

www.q-service.sk

0915 426 164 | 0907 933 226

apautoservis@gmail.com
0911 926 594 • 0905 926 594

99-0011-1

západné Slovensko

Továrenská 1305/11, St. Ľubovňa

Čo a ako s rúškami

mail: kmekom@kmekom.sk
KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
www.kmekom.sk

Tu kabel, Tu kabel?-nechajte to na nás

Všetci ich používame na verejnosti, kých hygienických pravidiel.
Ak máte doma šité z pevnejšieho
povinne si ich nasadzujeme pred
vstupom do obchodov, lekární, do- materiálu, môžete ich preprať a potom
prežehliť, to by malo nahradiť bežnú
pravných prostriedkov.
dezinfekciu. Čím pevnejší materiál,
Používame rôzne rúška, najviac tým vyššia teplota vody počas prania.
však doma vyrábané. Ako s nimi zabochádzať?
Použité rúška či respirátory treba
dať do plastovej tašky, vreca a pevne
uzavrieť, vrece či tašku treba vyhodiť
do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner). použité rúška
či respirátory nepatria do triedeného
odpadu, treba si po manipulácii s nimi
umyť si ruky a postupovať podľa všet» red
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- siete Proti hmYZu, žaLÚZie

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

NEMECKOU TECHNOLÓGIOU BLUECHEM.

bv
bz
DS
Ga
Hc
KM
Lv
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
to
tn
tt
zM

- ZaskLievanie baLkónov

ZĽAVA -45%

ÚDRŽBA A SERVIS AUTOMATICKÝCH PREVODOVIEK

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

- Predaj ParaPetných dosiek

- garážové bránY

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

A.P.AUTO, s.r.o. Váš autoservis

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

- exteriérové žaLÚZie, roLetY

83-0011

Mierová 14
Stará ľubovňa
lubovniansko@regionpress.sk

Opäť vás, vážení čitatelia, po týždni
pozdravujem. Po ďalšom z tých zlých
týždňov a predsa aj mnohých dobrých
udalostí. Kto chce a vie v tomto čase
preukázať svoju ľudskosť, má množstvo príležitostí. Kto chce iba vo vatičke
chovať svoje sebectvo, má plné špajzy
a iné ho nezaujíma. Mnohí starší okolo
nás potrebujú pomoc, potrebujú ľudské
slovo, potrebujú upokojenie. Stres a
strach im znižuje ich šance na prežitie,
áno, doslova na prežitie. Myslime na
to, ako sa len dá – my mladší, silnejší,
odolnejší.

57-0023

redakcia:

Načo?

2

- návrhy riešení pre príjem TV aj satelitného
signálu, pre počítačové siete a ich realizácia
- realizácia kamerových a zabezpečovacích
systémov audio a video vrátnikov vrátane
vzdialeného prístupu cez internet.
- kompletné elektroinštalačné práce.

kontakt: 0905 323 421

57-0033

ĽUBOVNIANSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

61_0081

2

Ľubovniansko

bývanie

SL20-13 strana-
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim Jawu, CZ, Simson
môžu byť aj nepojazdné
alebo len diely.
0949505827

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938

08 STAVBA
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
» Kúpim tkané plátno, vrecia, kroje, šatky, sukne, starožitnosti. 0909117320

15 HĽADÁM PRÁCU

publicistika / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Červený kríž hľadá dobrovoľníkov
Hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú
ochotní pomôcť s jednoduchými
úkonmi – distribúciou prípadnej
materiálnej pomoci, vyzdvihnutím liekov v lekárni, nákupom pre
seniorov, osamelých rodičov alebo
ľudí v karanténe, príp. distribúciou
ochranných rúšok, psychosociálnou pomocou.

ktorí budú pomoc potrebovať (seniori a
pod.) - vás následne budú kontaktovať
kolegovia z územného spolku SČK, do
ktorého pôsobnosti patrí mesto, obec,
okres, ktoré uvediete vo formulári na
webovej stránke Slovenského Červeného kríža. Stačí vyplniť požadované
údaje podľa tam zadaného formulára.

Zdravotnícke vzdelanie nie je podmienkou (no nevylučuje sa). Vekové
obmedzenie dobrovoľníkov je medzi8
až 50 rokmi.
V prípade potreby – v závislosti od
počtu a naliehavosti požiadaviek ľudí,

KOMÍNOV

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
komínov
> strojové čistenie
zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny

» red

Informácie pre majiteľov psíkov
Karanténa a domáce zvieratá. Aj tu
by mali platiť základné pravidlá.
V prípade psov nesmie chýbať pravidelné chodenie von. Pripomína to
iniciatíva Zvierací ombudsman. Iniciatíva poukazuje na to, že pre seniorov
by bolo dobré, ak by im psa zobral von
mladší sused či rodina.
„Každý, kto seniorom poskytne
takúto pomoc, však musí dodržiavať
mimoriadne prísne opatrenia - nosiť
rúško, rukavice, so seniorom stráviť
len nevyhnutný čas na prebratie a odovzdanie psa,“ poznamenala.
Veterinárna lekárka Martina Karasová, ktorá spolupracuje so Zvieracím
ombudsmanom, pripomína, že vedcami zatiaľ nie je potvrdené, že by sa
ochorenie COVID-19 prenášalo na domáce zviera a následne na človeka. Koronavírus sa môže prenášať v srsti zvie-

F R É ZO VA N I E a
V L O Ž K O VA N I E

> čistenie a kontrola
komínov

0911 918 050
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch

raťa, ktoré prišlo do kontaktu s chorým.
Ideálne by podľa veterinárky bolo,
aby bol kontakt s domácim zvieraťom
obmedzený len na členov rodiny, ktorí
spolu žijú v jednej domácnosti. Martina
Karasová odporúča vyhýbať sa ďalším
ľuďom, ktorí chodia von so psom, a tiež
kontaktu zvierat medzi sebou.

od 7,00 hod do 17,00 hod

www.kominar-lubovna.sk
www.kominyfrezovanie.sk
0911 918 050, Štefan Folvarčík

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám
aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,
šoférom autobusov,...

» red

A všetkým, ktorí bojujú za národ!

16 ZOZNAMKA

Chcete si
Chcete si
podať
podať inzerát?
inzerát?

Máte zatvorenú predajňu,
ale viete tovar doručiť
prostredníctvom kuriéra?
Dajte o tom vedieť!

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SL 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám
vámvyúčtuje
vyúčtujeváš
vášmobilmobilný
operátor. Cena je 0,60 €
ný operátor.
sCena
DPHjeza0,60
každých
začatých
30
€ s DPH
za kažznakov
textu 30
vášho
inzerátu
dých začatých
znakov
textu
vrátane
medzier. vrátane
Nič iné neúčvášho inzerátu
metujeme.
Služba
dzier. Nič Upozornenie!
iné neúčtujeme.
nefunguje
u operátora
TIP 1: Ak chcete
inzerát 4ka.
na viac
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov,
pošlite
rovnakú sms
sms
týždňov, pošlite rovnakú
toľkokrát, vv koľkých
koľkých týždňoch
týždňoch
toľkokrát,
chcete inzerovať.
inzerovať.
chcete
TIP 2:
2: Ak
Ak chcete
chcete inzerát
inzerát uverejuverejTIP
niť vv ľubovoľných
ľubovoľných iných
iných našich
našich
niť
novinách, SL zameňte za skrat2.
ku novín,
novín, ktorú
ktorúnájdete
nájdetenana
strane vľavo
zadnej
stranedolu.
vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk
technicSlužbu
PlatbaMobilom.sk
techky
zabezpečuje
ELET,
s.r.o.
nicky
zabezpečuje
ELET,
s.r.o.

Pre firmy, ktoré museli svoje prevádzky zavrieť,
ale vedia tovar doručiť,

máme špeciálne zľavy na inzerciu!

www.regionpress.sk
SL20-13 strana-

Viac info: kaleta@regionpress.sk
0907 887 332
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99-0014

4

služby, bývanie, relax

Ľubovniansko

5

2020

12. a 13. jún 2020
prešov — delňa

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX

83-0116

83-0066

MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0918 973 129 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

oblastné zastúpenie pre východný región
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splátky od 98 €
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zimné záhrady

zasklievanie terás
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politická inzercia / služby, práca
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Pripravované vládne opatrenia
na pomoc živnostníkom
Vláda pripravuje schváliť niekoľko desiatok opatrení, ktoré by mali pomôcť
zastavenej ekonomike, vyberáme z
nich tie pre drobných podnikateľov a
živnostníkov.
Napríklad dovoliť vybraným prevádzkam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový
tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná
galatéria.
Alebo umožniť výdaj tovaru konečnému zákazníkovi zo skladu predajne v
prípade samostatného vchodu za predpokladu splnenia hygienických požiadaviek
a pri minimálnom počte zákazníkov.
Po rokovaní s telekomunikačnými
operátormi chce presadiť aj to, aby umožnili neobmedzený prístup k internetu, resp.
zvýšenie objemu dát pre tzv. homeoffice.

Najčítanejšie regionálne noviny

Hygiena v aute

Vláda chce odpustiť sankcie majiteľom vozidiel, ktorým skončila platnosť
technickej kontroly a emisnej kontroly v
čase od 1.3. do 30.9..
Taktiež sa plánuje odpustenie povinnosti platiť minimálne odvody živnostníka
za mesiace marec, apríl a máj, ako aj prerušenie živnosti najmenej na jeden mesiac
až tri roky.
Sledujte preto denné spravodajstvo,
aby ste vedeli, čo s odvodmi na začiatku
apríla.

» red

V týchto dňoch viacerí z nás využívajú Pasažieri
Ak beriete so sebou napríklad na nákup
na prepravu viac osobné auto, ako hrostaršieho suseda, zapíšte si, kto, kedy s
madnú dopravu.
vami cestoval. Zdravotnícke orgány sa
vždy snažia vystopovať pôvodcu – nositeTankovanie
Pred vystúpením z auta si nasaďte ľa či šíriteľa vírusu. Ak cestujete celá rodirukavice – stačia aj tie, ktoré používate na, majte všetci rúška, vrátane detí.
napríklad pri nákupe pečiva. Až potom
vezmite tankovaciu pištoľ zo stojana. Ru- Náklad
Batožiny po vyložení po ceste pretrite
kavice odhoďte po naplnení nádrže do
koša pri stojane. Plaťte bankomatovou ešte pred ich vybaľovaním alkoholovým
kartou, alebo telefónom. Ak vstupujete do roztokom a až potom ich zaneste do intepredajne, nasaďte si rúško. To majte aj za riéru.
jazdy v aute, ak sa neveziete sami. Po natankovaní si umyte ruky a až potom odíďte z čerapacej stanice.
Dezinfekcia
Najlepší je ozón z ozónového generátora. Stačia aj alkoholové roztoky na miesta,
ktorých sa najviac dotýkate.

» red

my to dáme!

využi tento čas na vďačnosť,
kedy si uvedomíš veci, ktoré si si doteraz
neuvedomil

Otvorme si srdcia a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora a odíde tá pohroma

80%

AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA
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Desatoro podnikateľa, ktorý porazil krízu
Máme pre Vás dobrú správu: Každá kríza sa raz skončí. Svet po nej bude vyzerať inak.
Aj Vaše podnikanie bude iné. Bude presne také, ako ho Vy zmeníte.
Ak budeme bojovať nielen opatreniami na ochranu
zdravia, ale aj na podporu ekonomiky, vírus časom
porazíme aj v ekonomike. Ak sa mu však poddáme,
prestaneme nakupovať a predávať, vírus možno porazíme zdravotne, ale ekonomicky porazí on nás. Urobme
preto všetci maximum pre rýchly návrat ekonomiky do
normálu!
Zamysleli sme sa, ako asi vyzerá podnikateľ, ktorý
zvládol úspešne súčasnú krízu. V REGIONPRESSe už
vyše 20 rokov veľmi úzko spolupracujeme s malými a
strednými firmami a poznáme tisícky ich príbehov. Aj
naše podnikanie je v súčasnosti veľmi tvrdo zasiahnuté.
Rastieme aj padáme s našimi klientami – malými a
strednými firmami vo všetkých kútoch Slovenska. Preto
sme pripravili 10 bodov, ktorými sa podľa nás líšia tí,
čo aktuálnu krízu porazia od tých, ktorí budú na strane
porazených.

Obmedzujú sledovanie správ
a sociálnych sietí

Nekonečné počúvanie toho, čo nám hrozí, nás
nezachráni. Vyhraďte si krátky čas, kedy skontrolujete
relevantné zdroje, aby Vám neušli dôležité informácie.
A do práce!

2

Postarajú sa o zdravie
zamestnancov

Chorý zamestnanec Vám nepomôže a ten, čo je v
karanténe, iba obmedzene. Ako to v niečom preháňať,
tak v hygiene a ochrane Vašich ľudí. Okrem toho pravidelne kontrolujte zdravotný stav ľudí nielen vo vašej
firme, ale pýtajte sa ich denne aj na blízkych, s ktorými
prišli do kontaktu.

3

4

Ukazujú
starostlivosť

Vaši existujúci zákazníci sú a budú kľúčoví pri tvorbe Vašej povesti. Teraz máte príležitosť urobiť pre nich
niečo, čo významne utuží Vaše vzťahy. Spojte sa s nimi
a zistite, či by niečo nepotrebovali. Nemusí Vás to nič
stáť – skladovaciu či dopravnú kapacitu, ktorú práve
nepotrebujete, informácie, kontakty, či radu.

5

Spíšu si zoznam
príležitostí

8

Prichádzajú s niečím novým a
dajú to
vedieť

Čokoľvek čo urobíte, akákoľvek nová aktivita, bude
signálom pre všetkých naokolo, že vy ste to nevzdali a
nepotápate sa, že bojujete. Ten, kto sa snaží a bojuje si
určite skôr získa sympatie zákazníkov, ako ten, čo sa
skryl.

9

Investujú do spoznania nových
klientov

Je čas zaujímať sa aj o nových klientov. Aj keď z toho
nebude okamžitý príjem, teraz je kľúčové byť v kontakte a komunikovať. Keďže kríza veľa zmení aj na strane
zákazníkov, je dôležité byť na tieto zmeny pripravený

Niektoré veci ste chceli urobiť dávno, ale nebol na
ne čas. Iné Vám napadli len teraz. Preto ak máte teraz
čas, v pokoji si napíšte zoznam: Čo som za posledný rok
chcel a neurobil. Určite si priority a potom sa do toho
pustite!

Čo teda podľa nás robia tí, ktorí vyšli
z krízy posilnení?

1

možnosť dovozu tovaru k zákazníkom, mali by ste
rýchlo začať. Alternatívu však treba nachádzať vo všetkom. Napríklad aj v tom, kto prijme rozhodnutia, ak vy
nemôžete.

Vytvárajú
alternatívy

Alternatívni dodávatelia, alternatívna distribúcia,
alternatívne spôsoby komunikácie so zákazníkmi, alternatívny tovar či služby. Všetko, čo ste doteraz robili
nejakým spôsobom, má alternatívu. Treba ju nájsť. Táto
konkrétna kríza nás naučila, že ak ste doteraz nerobili online marketing, nemali e-shop alebo nevyužívali

6

Skracujú všetky
termíny

7

Zdieľajú
informácie

10

Zostanú
pozitívni

Vaša pozitívna energia je najväčší
magnet pre zákazníkov a motor
rastu biznisu.

Zmeňte čo treba a zmeňte to rýchlo.
Minimalizujte čas na presun informácií
smerom k Vám (od zákazníka, partnera),
čas Vášho rozhodovania a aj čas, kedy
sa Vaše rozhodnutie zmení na čin.
Ak to zrýchli možnosť zmeny,
delegujte rozhodovacie právomoci. To, čo neviete urobiť rýchlo,
dajte si na zoznam príležitostí
z predchádzajúceho bodu.

Radosť z dobrých správ sa ich šírením
znásobuje, smútok zo zlých sa delí.
Platí to predovšetkým smerom k
zamestnancom, ale aj k zákazníkom
či obchodným partnerom. Aj keď to
na začiatku nemusí byť jednoduché,
pravidelne im napíšte, ako sa Vám pri
boji s krízou darí.

Ešte stále nie ste presvedčení?
Tak Vás skúsime motivovať.
Ak máte na svojom Zozname príležitostí niečo, čomu by pomohla reklamná kampaň, sme pripravení pomôcť. Môže ísť o celkom nový projekt, alebo
o vylepšenie toho, čo už robíte. Napíšte nám na mail sutaz@regionpress.sk krátku predstavu o vašej aktivite a my odmeníme

5

projektov

INZERTNOU PODPOROU
v novinách v hodnote

5 000

EUR

plus bezplatným vypracovaním ONLINE STRATÉGIE pre úspech projektu na internete.
Nápady posielajte do nedele 5. apríla. Víťazov oznámime v nasledujúcim vydaní. Pri výbere budeme brať do úvahy najmä
podnikateľskú odvahu a odhodlanie poraziť krízu aj v ekonomike.
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zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

VEĽKOSŤ INZERÁTU 49,5 X 61,5 mm

najlepšie ceny
v okrese SL

LEN ZA

449 €
v počte

1.500.000 ks

0905 507 735

0907 887 332

33-0006
33-0036

57-0036
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