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VYZKOUŠENÉ
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Konzumenti jsou loajální vůči místům,
která mají rádi a která uznávají jako
součást své komunity. Je důležité
budovat a pečovat o tyto relace.

OBJEDNÁVÁNÍ
JÍDLA PRO ROZVOZ
NEBO S SEBOU SE
STÁVÁ TRENDY 

LOKALITA
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PŘI UTRÁCENÍ
PENĚZ

STÁHNOUT
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Konzumenti jsou i nadále opatrní – 
dokonce, když jsou restaurace znovu 

otevřené. Pravidelný úklid, umývání 
podlah, používání dezinfekčních 

prostředků a časté kontroly čistoty 
jsou činnosti, které doporučují 

konzumenti a které se přičiní k tomu, 
že se cítí v znovu otevřené restauraci 

bezpečně.

Zjistěte více, jak komunikovat o svém 
bezpečnostním certifikátu z Průvodce 

„Komunikace na sociálních sítích“. 

Nejistota s ohledem na ekonomickou 
budoucnost způsobila, že spotřebitelé 
jsou při utrácení peněz opatrnější. 
Jídlo mimo domov je jednou
z prvních položek na seznamu úspor, 
ale zároveň je těžké připravit se
o tento příjemný pocit.

Rozvozová služba byla paprskem 
naděje po dobu pandemie. Jeden
z pěti lidí bude častěji využívat rozvoz 
jídla a jídlo s sebou. Pozorování 
našeho trhu potvrzuje, že služba 
rozvozu a možnosti jídla s sebou
v nové době bude dynamicky sílit. 

Zjistěte jak optimalizovat 
rozvážkovou službu a jídlo s sebou
v Průvodci McCain. 

Nejistota mění u spotřebitelů míru 
důležitosti ekologických postupů

ve prospěch zdraví a bezpečnosti. 
Bezpečnostní opatření zdůvodňují 

používání jednorázových plastových 
materiálů, příborů ochranných oděvů, 

igelitových obalů a jiných obalů.

Spotřebitelům záleží jak na 
individuální lokalitě, tak i na národní 

totožnosti. Obavy spojené
s bezpečností zvýšily očekávání 
ohledně lokality původu surovin

a výrobků využívaných v kuchyni. 
Solidarita, kterou jsme u pandemie 

mohli zpozorovat, způsobila, že tento 
jev se stal ještě mnohem 

podstatnějším než v době před 
COVID-19. 

Srdecne zveme,

již máme
otevreno

s krupavými hranolkami

Zdroj: NPD Crest, EU Consumer Sentiments Tracker, duben 2020, Euromonitor, 
How is Covid-19 a°ecting top 10 Consumer trends, duben 2020 
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http://www.mccain-foodservice.cz/campaign/pruvodce-pro-rozvozove-sluzby-a-vlastni-odber-a-komunikace-na-socialnich-sitich/
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