Včasné doručení balíku třeba i na Štědrý den. Díky Liftagu to už
není problém.
Praha, 19. prosince 2019 – Prosinec je každý rok pro obchodníky nejvýdělečnějším
měsícem. Stále víc Čechů nakupuje své vánoční dárky na internetu, s čímž se pojí taky
zvýšená poptávka po kurýrech. Těch je ale před Vánoci tradičně nedostatek a kvůli
tomu spoustě lidí hrozí, že dárky pro své blízké nedostanou včas. Dvě pětiny mužů a
čtvrtina žen v Česku navíc nechává nákupy na poslední chvíli.[1] Pokud nakupují pár
dní před Vánoci, dozvídají se od přepravních společností, že už nemají šanci dostat
své dárky do Štědrého dne. Na této situaci přitom tratí nejen zákazníci, ale i e-shopy,
kterým absence dostatečné kapacity přepravních společností blokuje byznys.
Řešením je nový systém sdílené logistiky od Liftaga.
Z obav z nedoručení zboží si lidé před Vánoci dárky raději vyzvednou osobně
Problém s nedostatkem kurýrů se opakuje každý rok, proto nakupující v tomto období často
volí možnost uložení balíku někde, kde si ho mohou sami vyzvednou. Je to pro ně jediná
možnost, jak balík získat včas, i za cenu, že se musí vydat do přeplněného města a
vyzvednutí může být na rozdíl od doručení kurýrem časově náročné. Případně si dojdou do
kamenné prodejny. Zatímco během většiny roku si nechává 65 procent online nakupujících v
Praze doručovat zboží kurýrem až domů, před Vánoci toto číslo klesá na 37 procent.[2]
Pokud zákazníci trvají na doručení až domů, musí počítat s tím, že své dárky nakoupené na
internetu musí letos objednat nejpozději 15. až 16. prosince. Poté už přepravci často
nemohou garantovat doručení do Štědrého dne.[3]
Nedostatek kurýrů je problém i pro obchodníky
Nejde však jenom o zákazníky, kteří by před Vánoci ocenili zlepšení přepravních služeb.
Pokud kupující nemají záruku, že své zboží dostanou včas, pravděpodobně ho na e-shopu
nekoupí, a tento trend se prodejcům samozřejmě nezamlouvá – klesá jim odbyt. Přepravci
jsou před Vánoci až dvakrát víc vytížení než během zbytku roku, navíc se každoročně
opakuje problém se sháněním dostatečného počtu brigádníků.[4] Proto se lhůty doručení
zásilek prodlužují až na několik týdnů, a tato situace se opakuje každý rok.[5]
Předvánoční krizi doručování balíků řeší sdílená logistika
Tento rok budou mít čeští zákazníci poprvé možnost nechat si dárky doručit pomocí systému
sdílené logistiky, který v říjnu představilo Liftago. To zatím do svého systému zapojila
například Alza.cz. Kouzlo systému je v tom, že když řidič taxi Liftaga nepřeváží lidi, může z
e-shopů vozit zboží koncovým zákazníkům - objednávky v obchodech se totiž většinou
doručují ve chvíli, kdy lidé méně jezdí. Výhodou je hlavně to, že síť Liftaga je násobně větší
než typická doručovací síť přepravních společností a je navíc k dispozici 24 hodin denně a
sedm dnů v týdnu, takže zboží může být u kupujícího v řádu desítek minut. Další velkou
výhodou je to, že systém využívá aut, která už na silnicích jsou, a tím nezahlcuje
předvánoční města dalšími vozy. „Zákazník má jistotu, že mu řidič přiveze zboží hned, klidně
i na Štědrý den. Je pánem celé přepravy, kterou může aktivně řídit, sledovat v reálném čase
na mapce, a ne čekat celé dny na zprávy přepravních společností oznamující doručení
někdy i v 6hodinovém rozpětí, takže nemůže pořádně plánovat. Do systému Liftaga se může
zapojit každý e-shop nebo kamenný obchod, který chce mít spolehlivou přepravu svého
zboží kterýkoliv den v roce, a nechce přitom vynakládat obrovské investice do vlastních
kurýrů. Vyvinuli jsme hotové řešení „na klíč“, které si libovolný e-shop od nás převezme,
implementuje u sebe, a po dohodnutí podmínek a rozvozové oblasti může začít jezdit, takže i

samotný proces je velmi jednoduchý a rychlý“ vysvětluje Ondřej Krátký, ředitel a
spoluzakladatel Liftaga.

O Liftagu:
Liftago je česká firma, kterou v roce 2012 založili s myšlenkami o autonomním řízení a
budoucnosti městské mobility Martin Hausenblas, Juraj Atlas a Ondřej Krátký. Zprvu se firma
zaobírala pouze taxi dopravou. Jako jediná na trhu nabídla zákazníkovi možnost výběru z
nabídek profesionálních taxikářů podle hodnocení řidiče, času příjezdu, typu vozu a odhadu
ceny. Naopak každý řidič jezdící pro Liftago si vždy sám určoval, kterou zakázku vezme.
Liftago je v současnosti nejlépe hodnocenou aplikací svého druhu na světě na Google Play i
App Store.
Dalším logickým krokem bylo maximální využití kapacit stávajících řidičů. Proto se Liftago v
současné době soustředí na vývoj vlastního systému, který umí nejen taxi řidičům, ale všem
komerčním řidičům ve městě nabízet zakázky z různých odvětví (od rozvozu lidí po zásilky) a
využít tak maximálně jejich stávající kapacitu bez nutnosti do města přidávat další řidiče a jen
město zahlcovat. Díky tomu Liftago pomáhá vytvářet plynulejší a efektivnější dopravu ve
městě.
Kontakt pro média:
media@liftago.com
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