TISKOVÁ ZPRÁVA

Úklid po povodních. Pomůžou úklidové firmy
Praha; 6. června 2013 ‐ Průtok Vltavy v Praze se vrací do normálu. Ve středu se opět zprovoznila
stanice metra A Muzeum a na lince B byl obnoven provoz stanic Smíchovské nádraží, Kolbenova,
Vysočanská a Českomoravská. Centrum utrpělo výrazně nižší škody, než před 11 lety. Zatopeny
byly Sovovy mlýny a Střelecký ostrov. Největší škody utrpěly podolské Žluté lázně, kde je
na některých místech stále voda. Na řadu teď přichází úklid. Podle starosty Prahy 1 vyčlení MČ
milion korun. Zhruba stejnou částku vyčlenil Středočeský kraj. Sháňka je nyní po vysoušečích a
úklidových pracích. V Praze nabízí úklidové práce 12 firem, které jsou registrované na portálu
Službomat.cz, týdně je tam hledá zhruba stovka zákazníků.
Podle statistik nabídkového portálu Službomat.cz vyhledává úklidové služby na internetu zhruba 700
Pražanů týdně, z toho průměrně 93 je najde na Službomat.cz „Pokud zákazníci hledají firmy na
Službomat.cz, mohou přehledně vybírat podle jednotných profilů firem a také podle vzdálenosti od
svého bydliště pomocí služby lokalizace. Po uskutečnění služby mohou zákazníci přidat firmám na
profil hodnocení, jak byli s firmou spokojeni,“ vysvětluje výhody portálu jeho ředitel Vojtěch
Lambert. Pro všechny firmy funguje Službomat.cz až do 30. 6. zcela zdarma, firmy tak neplatí za
zprostředkování kontaktu zákazníkovi.
Úklid a vysoušení zaplavených objektů může trvat týdny, záleží na počasí. Do práce se zapojují také
dobrovolníci a firmy. Některé poskytnou finance na obnovu bydlení, jiné posílají materiální pomoc na
odstraňování následků.
Některé statistiky portálu Službomat.cz





denně jej navštíví průměrně 1400 unikátních návštěvníků
za poslední týden se zaregistrovalo 300 firem
týdně na něm zákazníci vyhledají zhruba 93 úklidových firem, téměř stejně často (96) hledají
zákazníci např. psychologa
V Praze je zatím na Službomat.cz registrováno 700 firem
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