Nejdivnější služby vyhledávané na českém internetu:
trpasličí striptérky, ufolog nebo hovnocuc
Praha, 25.10.2014
Hledání služeb na internetu je v Česku stále více populární. Kromě klasických řemesel však mají lidé
často velmi bizarní požadavky – lidé čas od času touží po službách ufologa nebo nahém úklidu.
Katalogový portál Službomat.cz eviduje od roku 2013 sedm set tisíc uskutečněných vyhledávání a
nyní zveřejnil výběr toho nejzvláštnějšího, co lidé za poslední rok a půl na portálu poptávali.
Služby na internetu Češi hledají hlavně v pondělí, úterý a ve čtvrtek, vedou především kadeřníci,
instalatéři nebo advokáti. Zcela nezávisle na dnech či denní době se hledají ty netradiční služby –
v seznamu hesel zadaných na portálu Službomat.cz se objevily požadavky třeba na všeuměla,
odsávání, hovnocuc, šičku nebo zmiňovaného ufologa.
Značnou část vyhledávání tvoří samozřejmě zájem o erotické služby, společnice nebo o výuku
tantrického sexu. Skutečně nečekaný požadavek ovšem poptával trpasličí striptérky, celkem časté je i
hledání „nahého úklidu“.
Katalogový portál Službomat eviduje po roce a půl od založení 21 a půl tisíce firem. Šedesát procent
uživatelů tvoří ženy ve věku 25 – 45 let. Češi nejčastěji vyhledávají pomocí prohlížeče Chrome, celá
pětina uživatelů pak hledá služby pomocí chytrých telefonů.

10 nejbizarnějších služeb:
Všeuměl
Nahý úklid
Hovnocuc
Trpasličí striptérky
Odsávání
Buzení
Ufolog
Šička
Psychotesty
Mario hry
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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. Od svého spuštění v květnu 2013 registruje 20 000 firem a pomohl Čechům již 700 000 x
najít potřebnou službu. Uživatelům umožňuje hledání podle kategorie služeb, přesné lokace či dle hodnocení
předchozích uživatelů. Firmám nabízí možnost registrace a vytvoření vlastního profilu, který nahrazuje vlastní
webové stránky, naprosto zdarma. Zpoplatněny jsou doplňkové služby jako sponzorované odkazy a bannerová
reklama. Službomat.cz funguje nejen jako webová stránka, ale také ve verzi pro chytré telefony. Více na
www.sluzbomat.cz.
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