V Praze dne 1.12.2020

Vánoce budou letos růžové. Pilulka.cz nabízí adventní rozvozy
objednávek.
Největší online lékárna Pilulka.cz působící na českém, slovenském a rumunském trhu,
spustila na svém webu garanci doručení zboží do Vánoc a posílila vlastní logistickou
infrastrukturu.
„Na vánoční sezónu jsme se jako v předchozích letech připravovali napříč všemi odděleními
několik měsíců dopředu. Každoročně evidujeme, že zákazníci nakupují vánoční dárky před
Black Friday, v letošním roce se tak stalo ještě o týden dříve. Celý tým provozu pracuje
vzhledem k nelehké epidemické situaci v ČR s maximálním nasazením, za což jim patří
obrovské díky, “ říká Michal Hanáček, COO Pilulka.cz.
Za poslední půlrok společnost výrazně posílila vlastní logistickou infrastrukturu – síť
kamenných lékáren, Pilulka Auto a spustila novou službu PilulkaBox (úschovnu zásilek, která
umožňuje automatické vyzvednutí objednávky bez obsluhy).
Pilulka.cz na svém webu zveřejnila pro zákazníky informace o garanci doručení zboží.
Vyzvednutí rezervací v síti kamenných Pilulka Lékáren garantuje v případě vytvoření
rezervace na produkty skladem do 16. prosince. U doručení objednávek přepravní
společností uvedla Pilulka termín 17. prosince. Dodává však, že při současných podmínkách
a díky velkému náporu na dopravce se bude vše odvíjet od aktuální situace v ČR.

Zákazníci v Praze a blízkém okolí mohou využít doručení objednávky Pilulka Autem. „Při
dopravě pomocí našich Pilulka Aut garantujeme doručení do Vánoc na objednávky
obsahující produkty skladem realizované nejpozději 23. 12. do 10:00. Nově také nabízíme
speciální adventní sobotní rozvoz. Počínaje sobotou 28.11. až do 19.12. mohou zákazníci

objednávat rozvoz Pilulka Autem a my zajistíme dodání zásilky,“ říká Roman Mikeš, manažer
dopravy.
Letošní vánoční sezóna je ovlivněna preventivními opatřeními proti šíření koronaviru.
Zákazníci Pilulky.cz v těchto dnech kupují nejčastěji doplňky stravy na podporu imunity
(zejména jednodruhové vitamíny a multivitamíny). Mezi nejčastěji nakupované produkty z
vánočního sortimentu dále patří dárkové kazety, kosmetika a letos navíc i elektronika z řady
péče o tělo, jako jsou elektrické zubní kartáčky, holicí strojky nebo epilátory. Právě v těchto
kategoriích Pilulka.cz výrazně rozšířila nabídku.
Společnost Pilulka Lékárny a.s. letos vstoupila jako historicky první e-commerce firma na
pražskou burzu, za což byla oceněna v anketě Křišťálová lupa a obsadila tak první místo v
kategorii E-commerce inspirace.
Kontakty pro média:
Kateřina Schotliová, Pilulka.cz, +420 778 701 480, katerina.schotliova@pilulka.cz
https://www.pilulka.cz/pro-media
Pilulka Lékárny a.s. je technologická firma, která od roku 2013 působí na českém,
slovenském a rumunském trhu. Společnost založili bratři Kasové, kteří jsou považováni za
jedny se zakladatelů tuzemské e-commerce scény. Pilulka je nejen provozovatel sítě
kamenných lékáren a největší zásilkové lékárny v ČR Pilulka.cz, ale zejména technologická
firma operující na trhu zdravotnictví a všeho týkajícího se péče o zdraví. Nad těmito
zákaznickými potřebami staví Pilulka platformu, která propojuje výrobce, distributory, služby,
logistiku a veškeré informace, které se kolem tohoto oboru točí. Cílem Pilulky je být lídrem v
oboru a určovat nové trendy lékárenství 21. století.

