
Tisková zpráva

„Internetové obchody společnosti NATURAL MEDICAMENTS navštíví měsíčně milion 
návštěvníků“

Přední  internetový  prodejce,  společnost  NATURAL  MEDICAMENTS  s.  r.  o.,  provozující  několik 
úspěšných  specializovaných  obchodů  jako  například  www.parfemy.cz,  www.hodinky.cz, 
www.prozdravi.cz, www.krasa.cz, www.nakupnicentrum.cz atd., slaví další úspěch: měsíčně navštíví její 
internetové obchody milion návštěvníků! 

Internetové obchody společnosti NATURAL MEDICAMENTS doposud obsloužily více než 500 000 
spokojených  zákazníků,  z  nichž  většina  plánuje  uskutečnit  svůj  další  nákup  opět  přes  zmíněné 
internetové obchody. „Reakce zákazníků na naši nabídku jsou pozitivní, zákazníci si naše služby chválí,  
vyplývá to z emailů a telefonických kontaktů s nimi“, říká Martin Rozhoň, majitel společnosti. „Nejvíce  
zákazníci oceňují rychlost dodávky, protože většina zboží je skladem, nízké ceny, u objednávky vyšší než  
1000,- Kč neplatí zákazníci poštovné ani balné...“ dodáva Martin Rozhoň. 

Internetové nakupování se pomalu stává i v České republice běžným způsobem, jak nakoupit zboží a 
služby. Největší motivací pro takovýto nákup je zejména úspora času, nákup v klidu z domova, možnost 
porovnat více nabídek a vybrat tu nejvýhodnější, doručení zboží až do domu, možnost zboží do 14 dnů 
vrátit bez udání důvodu.

Počet internetových uživatelů, kteří nakoupili online, se rok od roku zvyšuje. Podle výzkumu společnosti 
GfK Praha nakupovalo v roce 2006 v internetových obchodech 84% online uživatelů, což je více než 3 
mil. osob. Nákupy přes internet uskutečňuje 52% uživatelů z pohodlí domova, ostatní se připojují z práce 
nebo  odjinud.  Také  frekvence  online  nakupování  má  neustále  rostoucí  tendenci  –  cca  42%  lidí 
nakupovalo přes internet nejméně čtyřikrát za daný rok. Téměř polovinu nakupujících představují lidé do 
29 let.
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O společnosti NATURAL MEDICAMENTS s. r. o.

Přední internetový prodejce, společnost NATURAL MEDICAMENTS s. r. o., která byla založena v roce 
2002, provozuje několik úspěšných specializovaných obchodů:
− www.hodinky.cz    - největší internetový obchod s hodinkami. 5000 výrobků, od 40 dodavatelů.  
− www.parfemy.cz   -  největší internetový obchod s parfémy. 2000 výrobků, od 150 dodavatelů.  
− www.krasa.cz   - největší internetový obchod s kosmetikou. 3000 výrobků, od 60 dodavatelů.  
− www.prozdravi.cz   - internetový obchod s produkty pro zdraví. 1000 výrobků, od 60 dodovatelů.  
− www.nakupnicentrum.cz   - největší internetové nákupní centrum, 20 000 výrobků, od 500 dodavatelů.  
Ve všech těchto internetových obchodech jsou garantovány nejnižší ceny v ČR.

Současně společnost provozuje portály:
− www.prodamy.cz   – portál pro ženy o všem, co je zajímá.  
− www.celostnimedicina.cz   – portál o zdraví, z pohledu celostní, přírodní a alternativní medicíny.  

Internetové obchody společnosti NATURAL MEDICAMENTS s. r. o. navštíví denně více než 30 000 
návštěvníků. V roce 2006 společnost vykázala obrat ve výši 240 mil. Kč. Cílem pro tento rok je dosažení 
obratu  400  mil.  Kč.  Internetové  obchody  společnosti  NATURAL  MEDICAMENTS  s.  r.  o.  dosud 
obsloužily více než 500 000 spokojených zákazníků.
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