TS: Moderná služba strát a nálezov Vratma.sk vďaka Orangeu prvýkrát na Pohode
Perex:
Nápad modernej, rýchlej a bezpečnej služby na uľahčenie cesty stratených vecí späť k majiteľom
Vráť ma! vznikol pred dvomi rokmi. Inšpiráciu sme si priniesli zo zahraničia, neustálou
inováciou zdokonaľujeme službu Vráťma! pre potreby Slovákov všetkých vekových kategórii.
Keďže milujeme moderné technológie, rozhodli sme ich využiť na zlepšenie tradičnej služby, ktorá
pomáha každému.

Vráť ma! je jednoduchá služba, ktorá pomocou označovača s dvojicou kódov / QR a alfanumerický
/ zabezpečuje v prípade straty rýchly návrat vecí priamo k majiteľovi.
Vďaka veľkým partnerom ako je Orange Slovensko a Festival Pohoda sa nám darí službu Vráť ma!
šíriť medzi ďalšie skupiny ľudí. Čím viac ľudí bude službu poznať a vedieť, ako kód využiť, tým
rýchlejšie sa stratené veci vrátia ich pôvodným majiteľom.
Služba funguje bezpečne, anonymne a jednoducho. Stačí, ak si záujemca nálepku s unikátnym
kódom aktivuje na našej stránke vratma.sk/pohoda alebo počas festivalu Pohoda príde osobne do
stanu Vráť ma! Prvých 10 000 návštevníkov Pohody dostane nálepku s kódom zadarmo, aby sa so
službou mohli počas festivalu zoznámiť.
Zaregistrovaný kód si prilepia na vec, o ktorú by neradi prišli. Môže ísť o mobilný telefón,
fotoaparát či puzdro s dokladmi, ale rovnako ju môže nosiť na obojku váš pes, pre prípad, že by sa
niekam zatúlal. Ak vec označenú QR kódom zbadá nálezca, donesie ju počas festivalu Pohoda
k nám do stanu a my už nájdenú vec veľmi rýchlo spárujeme s majiteľom, ktorému pošleme správu
alebo mail o náleze. Služba je anonymná. Identitu majiteľa alebo nálezcu sa okrem prípadu, kedy
o to nemajú obaja záujem, nikto nedozvie.
V roku 2015 vlastnilo nálepku s kódom alebo označovač na kľúče už 22 000 ľudí zo Slovenska.
Hodnota vecí, ktorú sa nám podarilo ušetriť našim klientom vďaka Vráť ma! je približne 25 000 eur.

Viac o službe sa dočítate na našej stránke vratma.sk alebo na našom Facebooku. Pridajte sa do
rodiny Vráťma!
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: info@vratma.sk, + 421 949 590 500

Nálepky s informačným nosičom určené pre festival Pohoda 2016

