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Tlačová správa 

COOP Jednota Nové Zámky pokračuje v modernizácii predajní elektronickými cenovkami 

Nové Zámky, 17. máj 2021 - Spotrebné družstvo COOP Jednota Nové Zámky  je dlhodobo 

otvorené novým trendom a podpore inovácií vo svojich predajniach s cieľom vytvoriť pre 

zákazníka čo najvyšší komfort pri pravidelných nákupoch. Ako prvý obchodný reťazec na 

Slovensku COOP Jednota Nové Zámky zaviedla v roku 2013 používanie elektronických 

cenoviek vo vybraných prevádzkach. V modernizácii a v ich inštalovaní neustále pokračuje 

aj v menších predajniach, naposledy v obciach Veľký Kýr a Maňa. Pri aktuálnom počte 

150 000 elektronických cenoviek v dvadsiatich supermarketoch COOP Jednota Nové Zámky 

potvrdzuje vedúce postavenie v počte ich používania v maloobchodnej sieti COOP Jednota. 

„Inštalácia elektronických cenoviek je súčasťou celkovej modernizácie siete supermarketov, je 

to obrovský a mimoriadne pozitívny posun v zjednodušení procesov na predajniach. 

Zákazníkovi sú k dispozícii prehľadné, dobre čitateľné cenovky, vďaka ktorým sa ľahšie 

orientuje v mieste predaja. Mesačne odpromujeme viac ako 2 500 produktov v atraktívnych 

akciových cenách, čo predstavuje neustále cenové zmeny. Veľkou výhodou elektronických 

cenoviek je nielen úspora papiera,  ale hlavne času, ktorý personál strávil pri fyzickej výmene 

cenoviek,“ povedal predseda predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Nové 

Zámky Štefan Mácsadi. „Progres nastáva aj vo vývoji  a v kvalite elektronických cenoviek, čo 

sledujeme pri porovnaní dnešných možností s rokom 2013, keď sme s inštaláciou začínali. 

Ponuka bola v tom čase viac-menej limitovaná,“ dodal Štefan Mácsadi. 

Plne grafické elektronické cenovky pomáhajú nielen skrášliť a zjednotiť dizajn predajne, ale 

predovšetkým ušetriť náklady. Ich výhoda spočíva v okamžitej zmene obsahu až tisícky 

displejov. Výmenu cien je možné zrealizovať z jedného miesta iba za pár minút, zatiaľ čo 

personál sa môže venovať zákazníkovi a prevádzke predajne. Ďalšou výhodou je zníženie 

chybovosti pri oceňovaní tovarov a záruka umiestnenia tovaru na rovnakom mieste na regáli. 

Nezanedbateľným prínosom je ekologickosť, nízke energetické náklady a minimálna tlač 

papierových cenoviek, čím sa šetrí spotreba papiera a tonerov do tlačiarní.  

COOP Jednota Nové Zámky, s. d. je s 1 100 zamestnancami jedným z najvýznamnejších 

zamestnávateľov v regióne. Vďaka pozitívnemu vzťahu k inováciám zabezpečuje pre svojich 

zamestnancov priaznivé pracovné podmienky a pre svojich zákazníkov vysoký štandard pri 

nákupoch. Nastaveného trendu modernizácie sa družstvo plánuje pridržiavať aj v budúcnosti.  
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