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Nová služba www.vodacisobe.cz šetří vodákům čas a peníze 

1. 5. 2013 byla pražskou společností ONLINE APPS s.r.o. spuštěna
nová internetová služba určená pro vodáky na území celé republiky,
kteří  využívají  služeb  půjčoven  lodí.  Služba  pomáhá  získat  s
minimem úsilí nejlepší nabídku za pronájem lodí či raftů a ušetřit
peníze. Funguje jako obrácená aukce a pro zákazníky je zdarma. 

V Česku je vodáctví fenoménem a půjčování lodí je proto lukrativní
byznys. Nový projekt má potenciál výrazně zamávat se zavedenými
pořádky, vyrvat monopol z rukou velkých hráčů a posílit zdravé
konkurenční prostředí na trhu, z čehož vždy profituje především
zákazník. 

Vodáci mohou službu využít pro jedenáct nejoblíbenějších českých
řek a jednu slovenskou. Její princip je jednoduchý. Zákazník zadá
pomocí krátkého formuláře poptávku a dobu trvání aukce. Půjčovny
zapojené  v  projektu  dostanou  po  vložení  poptávky  avízo,  aby
předložily své nabídky.

Aukce může být kdykoliv ukončena výběrem vítěze nebo stornem. Po
jejím vypršení má zájemce třídenní lhůtu na rozmyšlenou. Pokud si
během této doby nevybere, aukce se ruší.

Aukce je pro obě strany nezávazná až do chvíle, kdy si zákazník
vybere  jednu  z  nabídek.  V  té  chvíli  se  oběma  stranám  zobrazí
vzájemné kontakty, pomocí kterých spolu doladí podrobnosti ohledně
předání a platby.

Službu si pochvalují jak zákazníci, tak i samotné půjčovny lodí.
Zejména pro ty menší je projekt vítaným zdrojem zakázek. O zakázce
tu  totiž  nerozhodují  prostředky  investované  do  reklamy,  ale
kvalita konkrétní nabídky a cena. Vedle časové úspory totiž může
zákazník také výrazně ušetřit. 

"Projekt jsem si rychle oblíbil. Projíždím poptávky každý den a
tam  kde  můžu,  naše  služby  nabídnu.  Je  to  dobrý  nápad,"  říká
například Jan Hanuš z půjčovny Potápka působící na Vltavě.

K dnešnímu dni je v projektu zapojeno 38 prověřených půjčoven lodí
a  raftů  z  celé  republiky.  Další  postupně  přibývají.
Zprostředkováno dosud bylo 32 objednávek. 

A jak vůbec projekt vznikl? 

"S  partou  jezdíme  každoročně  na  vodu  pokaždé  na  jinou  řeku  a
organizaci si přehazujeme jako černého Petra. Je to dřina obvolat
půjčovny  a  porovnat  ceny  podle  složitých  ceníků.  Projekt
www.vodacisobe.cz  jednoduše  přesouvá  tyto  starosti  na  stranu
půjčoven.", říká k tomu jednatel a autor nápadu Igor Lobovský. 
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Službu vyvinula a provozuje pražská společnost ONLINE APPS s.r.o.,
která existuje od roku 2011 a zabývá se především vývojem webových
aplikací na zakázku.

Příklad povedené aukce: http://www.vodacisobe.cz/detail-
aukce/189/f8f3

Kontakt: Igor Lobovský, tel: 608766616, email:
igor.lobovsky@onlineapps.cz




