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Tisková zpráva – 2.3.2015 

 

SOBĚ PRO RADOST … 
 
Vzpomínáte na ten pocit, když jste jako děti dostali prvního mončičáka? Když jste s rodiči 
vyrazili na letní dovolenou? Když jste poprvé ochutnali moře? Vzpomínáte si na tu 
skutečnou Radost, která tryská zevnitř? Prožijte ji znova.  
 
Jako dospělí máme zvyk méně věřit dobrým zprávám, méně se radovat. Špatné zprávy jsme se 
naučili přijímat jako holá fakta. Dobré zprávy zkoumáme tak dlouho, dokud radost úplně 
nevyprchá. Přinášíme dobrou zprávu. Věřte jí. Užijte si ji. 
 
 

e-AUKČNÍ SÍŇ „PRASKALA VE ŠVECH“  
 

Už od roku 2006 snižujeme náklady díky aukcím. Šetříme peníze školám, školkám, domovům 

pro seniory, firmám a od roku 2013 konečně i přímo rodinám. Tedy domácnostem. Školy mohly 

nakoupit nové pomůcky a zlepšit stravu dětem a nekupovat jen ty nejlevnější jogury. Domovy 

pro seniory s námi ušetřily statisíce korun, které pak vynaložily na potřebnou rekonstrukci 

prostor, zlepšení péče či zajišťování zajímavých aktivit pro seniory. Pomáhat šetřit organizacím 

a městům je pro nás smysluplný byznys. Aukce pro domácnosti je však vždycky velká událost.  

 

Ve čtvrtek 26.2.2015 se taková událost uskutečnila. Přesně 2077 rodin se spojilo dohromady, 

aby si vysoutěžily v aukci co nejlepší ceny a garantované podmínky pro další dvouleté období. 

Po roce a půl to byl v e-Aukční síni eCENTRE největší počet domácností.  

 

Představíme-li si e-Aukční síň eCENTRE ne jako internetové prostředí, ale jako skutečný sál, 

kde probíhají aukce a dražby, aukční síň by rozhodně pukala ve švech. 

 

PŘES 1800 DOMÁCNOSTÍ UŠETŘILO KOLEM 20 % 

 

Dva tisíce rodin shromáždilo potřebné podklady, 

aby se mohly zapojit do aukce a sdružily tak 

dohromady objem přes 50 milionů korun. O tento 

balík se dodavatelé v aukci bili neuvěřitelné dvě 

hodiny.  

 

Lidé díky tomu ušetří v příštích dvou letech přes 

11 milionů korun.  Přes 1800 domácností ušetří 

kolem 20 %. 
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„Všem rodinám upřímně gratulujeme. V nejbližších týdnech Vám, kteří jste se do únorové aukce 

zapojili, sdělí obchodní partneři eCENTRE konkrétní výsledky pro Vaši domácnost. Pro někoho 

to bude znamenat 2 tisíce ušetřené, pro někoho i 15 tisíc korun,“ uvedla Alice Mazurková, 

ředitelka marketingu a komunikace společnosti eCENTRE. 

 

Využijte úspory k tomu, že si uděláte skutečnou radost 

 

„Hlavním cílem při sdružování lidí do aukcí nejsou úspory samotné, ale fakt, že si díky snížení 

nákladů na energie a jiné položky nutné pro život, mohou rodiny i senioři dovolit koupit třeba 

dovolenou, koupit nové vybavení do bytu nebo si zkrátka dopřát, po čem touží,“ vysvětluje s 

úsměvem statutární ředitel společnosti a iniciátor celé myšlenky sdružených aukcí pro 

domácnosti Vítězslav Grygar.  

 

Zapomeňte proto na to, co „musíte“ a co byste „měli“ z úspor zaplatit. Udělali jste skvělé 

rozhodnutí, které Vás nic nestálo a které Vám zvýší finance ve Vašem rodinném rozpočtu. 

Dopřejte si, po čem toužíte. 

 

 

Výsledky aukce najdete na odkaze zde. 

 

 

 

http://www.ecentre.cz/e-aukce

