Špatný elektrikář? Takového už si příště nepozvete, díky zkušenosti ostatních.
Portál Službomat.cz s nabídkou kvalitních služeb startuje!

Praha, 6. května 2013 ‐ Portál Službomat.cz odstartoval ostrý provoz pro zákazníky. Na
tomto serveru uživatelé pomocí jednoduchého filtru najdou veškeré firmy nebo služby,
které zrovna potřebují. A především, se svojí zkušeností se budou moci okamžitě podělit
s ostatními. Doporučit jim skvělou kadeřnici, nebo naopak varovat před nešikovným
instalatérem. Mezi kontakty najdou lidé nejen klasické služby řemeslníků, ale například
také právníků, lékařů nebo psychologů. A to s možností vyhledávat podle přesné lokace
a do budoucna také třeba podle ceny.

„Dobře víme, že na trhu s podobným typem služby nejsme první. Oproti jiným portálům ale
nabízíme maximálně snadné a rychlé porovnání jednotlivých nabídek. A to zejména díky
přesně zacíleným filtrům pro vyhledávání, jednotným profilům firem a hlavně referencím
samotných uživatelů,“ říká ředitel společnosti Vojtěch Lambert. A právě zpětná vazba
spokojených, či naopak nespokojených zákazníků by měla pomoct zlepšovat úroveň služeb,
která se zejména u řemeslníků často velmi liší.

Oproti jiným portálům nabízí Službomat.cz firmám možnost registrace a vytvoření vlastního
profilu naprosto zdarma. Neplatí se tedy žádné paušály a platba probíhá až ve chvíli, kdy je
firma kontaktována poptávajícím zákazníkem (podle kategorie služby ve výši 29 Kč, 49 Kč,
nebo 99 Kč). Pro zaregistrované firmy nabízí portál také marketingovou podporu. Na příklad i
vytvořený profil může menším nebo začínajícím podnikatelům nahradit webové stránky.
Mohou na něj vkládat nejen text, ale i libovolné množství fotek či videí.

Službomat.cz funguje také ve verzi pro chytré telefony. Díky systému lokalizace zákazníkovi
okamžitě vyhledá dané služby v nejbližším okolí. Kromě toho je uživatelům dispozici také
telefonní linka, a to za cenu běžného hovoru. Zákazník se tak může naprosto vyhnout
dosavadnímu

otravnému

probírání

dlouhých

seznamů

kontaktů
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strachu

o vysoké účty za telefon.
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Meet the brand

Službomat.cz

e: kristyna@meetthebrand.cz

e: platenik@sluzbomat.cz
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O Službomat.cz
Portál Službomat.cz nabízí na jednom místě možnost vyhledání a porovnání všech druhů služeb a
firem na území České republiky. Uživatelům umožňuje hledání nejen podle kategorie služeb, ale i
podle přesné lokace. Firmám potom nabízí možnost registrace a vytvoření vlastního profilu naprosto
zdarma. Zpoplatněné je až zprostředkování kontaktu s konkrétním zákazníkem, který firmu poptává.
Službomat.cz funguje nejen jako webová stránka, ale také jako aplikace na chytré telefony a jako
telefonní linka na čísle 841 100 300, a to za cenu běžného hovoru. Více na www.sluzbomat.cz

