Reference
HoReCa zákazníků

Kolkovna
Restaurace Kolkovna využívá službu ProfiKošík.cz několik měsíců a už nebudeme
měnit. Oceňujeme především možnost objednat zboží až do pozdních nočních
hodin i na brzký ranní závoz, dodání zboží načas a vždy ve vysoké kvalitě. Spolupráce
s obchodním zástupcem je naprosto bezproblémová. Vždy nám vyjde vstříc.
Aleš Bartoň – executive chef Kolkovna Budějovická
Výborná dostupnost surovin, objednání přes přehledný eshop až do večerních
hodin a skvělý obchodní zástupce dělají z ProfiKošík.cz vhodného partnera pro
naše restaurace.
Daniel Průša – executive chef Kolkovna DOCK
Výborně se rozvíjející obchod zaměřený nejen na gastro provoz. Vše funguje jak má.
Objednávky, eshop i závozy zboží. Díky profesionální spolupráci je každý problém
předem vyřešen a každý úkol splněn v co nejkratším termínu. Není co vytknout
a mohu jen doporučit.
Zdeněk Černoch – Chef de cuisine Kolkovna Stodůlky

Aureli Hotels
Pro skupinu Aureli Hotels jsme hledali silného partnera v oblasti zásobování
a s odstupem času hodnotím naše rozhodnutí pro ProfiKošík.cz jako správné.
Požadavkem bylo velký výběr sortimentu, zajímavě a přitom jednoduše
nastavený zpětný bonus z obratu, bezproblémové zásobování a hlavně přístup
společnosti skrze jejího obchodního zástupce. I přes počáteční nejistotu
(Košík jsme znali spíše jako dodavatele do domácností) nás ve všech těchto
parametrech ProfiKošík.cz přesvědčil, že je přesně tím co jsme hledali.
Nejvýznamnějším přínosem je pro nás sestavení seznamu komodit, které
se ihned zalistovali do sortimentu a byla nám na ně nastavena individuální
cena.
Jako v každém obchodním vztahu se za dobu naší spolupráce vyskytli potíže
a nesrovnalosti, ale vždy byli ze strany ProfiKošík.cz rychle a vstřícně
řešeny.
Lukáš Suchán – generální ředitel hotelové sítě Aureli Hotels

Hotel Atos
S firmou ProfiKošík.cz spolupracujeme již přes rok a se spoluprací jsem
velmi spokojená. Velmi oceňuji rychlost a jednoduchost objednávek, které
probíhají přes jejich stránky.
Potraviny, které často nakupuji jsou zařazeny do Nákupního seznamu, kde
je vše rozděleno do kategorií podle druhu sortimentu. Během pár kliků mám
v nákupním košíku vše co potřebuji.
Dodání zboží je vždy načas a v případě objednání do 11:00, dovezou zboží
ještě týž den. Vždy mě předem informují o čase dodání a po dovážce zboží,
dostanu fakturu do emailu, pro jednoduchou evidenci dokladů.
Lenka Viriato – ředitelka hotelu Atos

COA
S ProfiKošík.cz spolupracujeme už delší dobu a musím pochválit
skvělý a rychlý servis, zvlášt bych vyzdvihnul velice příznivé
ceny!
Milan Linhart – Management One Club Prague

Toms Burger
Na ProfiKošík.cz se mi líbí naprosto profesionální přístup obchodního zástupce,
který si vždy ví rady při jakémkoliv problému a vždy se snaží vyjít maximálně
vstříc. Na závozy se mohu vždy spolehnout, díky rezervačnímu systému. Nejvíce
se mi líbí možnost objednat zboží do 24 hodiny. Dále oceňuji možnost objednávky
na stejný den, super ceny a vždy pozitvní přístup kurýrů. Moc děkujeme celému
týmu ProfiKošík.cz, že tu jste a děláte nám práci příjemnější.
Michal Hnízdil – manager Toms burger Chodov

Spicy Mama
Na ProfiKošík.cz oceňujeme nevšední přístup obchodního zástupce, který se
nám snaží vždy vyjít vstříc. Závozy jezdí na čas a řidiči jsou vždy milí a ochotní.
Velice oceňujeme online skladový systém. Díky němu nás nečeká druhý den ráno
nepříjemné zjištění, že nám něco nepřivezli. Dále oceňujeme možnost objednávky
na stejný den, kvalitní sortiment a super ceny. Moc děkujeme celému týmu
ProfiKošík.cz.
Veronika Dobiášová – executive chef Spicy Mama

UGO
Na služby ProfiKošík.cz se můžeme spolehnout za kažé situace!
Za hlavní přednosti považuji včasné a rychlé dodávky, garance
ceny a obecně perfektní zákaznický servis.
Daniel Přenosil – Purchaser UGO

Dům seniorů Uhlířské Janovice
Domov seniorů Uhlířské Janovice, poskytovatel sociálních služeb, je zařízení
sociální péče, které je zařazené v síti sociálních služeb Středočeského kraje.
Jsme zavedeným poskytovatelem služeb v regionu Kutná Hora (s širokým
přesahem) s velmi vysokým standardem kvality. Kapacita našeho zařízení
je 154 lůžek a máme zhruba 100 zaměstnanců. Zároveň vaříme obědy pro
místní pečovatelskou službu.
Značnou část našich dodávek do stravovacího úseku nakupujume od firmy
ProfiKošík.cz. S touto společností spolupracujeme cca 12 měsíců a se
spoluprací počítáme i v budoucnu. Kladně hodnotím široké spektrum zboží,
dobré cenové podmínky, operativnost a velmi dobrou komunikaci.
Ing. Václav Váňa MPA – ředitel

