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DISCOUNTO.DE Yeni: rafine edilmiş yiyecek ve içecek sunumları ve arama 
 
DISCOUNTO.DE Artık birçok perakendeci de yiyecek ve içecek promosyonlar 
sunuyor. Arama ek özellikler tarafından geliştirilmiş oldu. 
 

Hizmet sunan arama motoru ikramlarında görüntü DISCOUNTO.DE 
genişletti. Kullanıcılar artık büyük perakendeciler düzenli 
operasyonlar ilan edilir belirli gıdalar ve içecekler için 
arayabilirsiniz. Gıda sektörü gibi ekmek ve fırın ürünleri, 
şarküteri, süt ürünleri, meyve ve sebzeler ve daha birçok gibi 
diğer kategoriler arasında yer alıyor. Içecekleri tercih alkolsüz 
ve alkollü içecekler arasında bir seçim olduğunda. DISCOUNTO.DE 
hizmetine bahçe, sanat, hayvanlar, okul ve ofis, mobilya ve 
giyim yararlı eşyaları gibi günlük kullanım gibi özler ürünlerin 
tüm önemli türlü teklifleri kapsamaktadır. DISCOUNTO ikna 
ettiğini çok geniş bir ürün yelpazesi sunarak, yerel arama 
motorları için pazar. 

 
Arama bazı yararlı özellikleri kullanım kolaylığı açısından DISCOUNTO uzatıldı. 
Örneğin peynir, tüm gıda kategorilerinde ve gösterilen tüm fiyatlarla tüm gıda 
tüccarları gelen her şeyden önce en son teklifi olan için arama kutusuna anahtar 
kelime. Sonra fiyatı ve belirli bir tarih girmek için bir seçenek üst ve alt sınır 
tanımı aşağıda. Şimdi arayan, kendi seçtikleri başka bir sağlayıcıdan seçer, sonra 
da organik ürünler Akdeniz meze ya da peynir, girerken kategorileri için son adım 
filtresi. 
 
Bu gelişme ile, ziyaretçiler farklı tedarikçilerin teklifleri arasında ileri ve geri hızlı 
DISCOUNTO.DE arayabilirsiniz fiyat ve ilgili karşılaştırın geri dönün. Kategorilerin 
seçimi hızlı ve doğru sonuçlar sağlar. Bir bakışta, fiyat ve ürün farklılıkları açıkça 
teklifi yapıyoruz. 
 
Jan Dreger, DISCOUNTO teknik direktör, yiyecek & içecek dahil edilmesi ve arama 
sürecinin arıtma hakkında şunları söylüyor: "Biz yine önemli ölçüde ürün 
yelpazemizi genişletmek hizmet bulmak gıda genişlemesi. Müşteriler artık 
DISCOUNTO.DE tüm sunan gündelik eşyalar bulabilirsiniz. Rafine arama hızlı ve kolay 
bir günlük ya da haftalık alışveriş derlemek için harika bir yardımcıdır. Biz sıkıca 
bu değişiklikler ziyaretçilerimize çok fazla yararlanacaktır için var olduğuna 
inanıyoruz." 
 
 
Hakkında DISCOUNTO: 
Yerel arama motoru DISCOUNTO.DE teklif hayata Mart 2009'da başlatıldı. Başından 
itibaren, yenilikçi tüketici portalı gibi indirimli mağazalar, zincir mağazalar, 
eczaneler, yapı marketler ve moda tüketiciler pazarının gerçek, zaman 
kazandıran ve kullanışlı bakış sunmak için geliştirilmiştir gibi birçok yerel 
perakendeciler sunmaktadır. Net bir araştırmada 1,5 milyondan fazla ziyaretçi 
cep telefonu bulmak için hatta 250.000 'den fazla ürün hangi ile onların yerel 
hizmetlerin karşılaştırabilirsiniz. 
 
 
 
 

http://www.discounto.de/


 
 

İletişim: 
Discounto Produktinformationsgesellschaft mbH 
Justine Wehrle 
Knesebeckstr. 61a 
10719 Berlin 
Telefon: 030/69548040 
 
E-posta: presse@discounto.de 
www.discounto.de 
 
 
 
Online: 
http://www.discounto.de/Presse/: Diğer malzemeler online olarak bulunabilir 

mailto:presse@discounto.de
http://www.discounto.de/
http://www.discounto.de/Presse/

