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Ačkoliv při pohledu do  kalen-
dáře Vám může titulek tohoto 
článku připadat trochu před-
časný, opravdu tomu tak není. 
Je čas myslet na  příchod zimy 
již nyní a pomalu si promyslet, 
co je potřeba ještě před přícho-
dem zimy udělat. Pokud jsme 
na  jaře a  v  létě nestačili natřít 
a  řádně ošetřit zrezivělá místa 
(poklopy nádrží, stáčecí šach-
ty, lemy kolem stojanů, stožáry 
na  vlajky, odvětrávací armatu-
ry, případně stojany a další za-
řízení náchylná na  rez), je nej-
vyšší čas s nátěry začít. Teploty 
budou postupně klesat k bodu 
mrazu, vlhkost vzduchu díky 
mlhám a  podzimním dešťům 
bude také čím dál větší a  to 
není vhodné pro provádění 
kvalitních nátěrů.
Také fasáda prodejny zaslou-
ží Vaši pozornost, po  letním 
období bývá často zašpiněná 
od  neukázněných zákazníků, 
kteří se při odpočinku na  čer-
pací stanici opírají botami 
o  stěny. V  městských aglo-
meracích je fasáda zašpiněná 

od prachu, což nepůsobí na zá-
kazníka příznivě. Často postačí 
vysokotlaká čistička a prach lze 
bez problémů smýt.
I  zeleň je potřeba před zimou 
řádně ošetřit, naposledy pose-
kat trávník, ostříhat přerostlé 
keře, které často brání pohledu 
na stanici. Stromy, pokud jsme 
je nestříhali na  jaře je možné 
také trochu zkrátit a definitivní 
řez nechat na jaro.
Je čas myslet i  obměnu sorti-
mentu v  prodejně. Letní smě-
si do  ostřikovačů už dnes ni-
kdo nekoupí a raději si připlatí 
za  nemrznoucí směs. Je proto 
vhodné už v předstihu nemrz-
noucí směsi objednat a  zařa-
dit do  sortimentu. Mnozí do-
davatelé je nyní ještě nabízejí 
za  zvýhodněné ceny, tak proč 
toho nevyužít?
Je také čas myslet na  přecho-
dové období z pohledu norem 
na  pohonné hmoty. U  málo 
prodávaných produktů (pře-
vážně prémiové produkty 
a  někde ještě i  nízkooktanové 
benziny) je vhodné zavážet jen 

nezbytně nutné množství, tak 
aby po  zákonných termínech 
pro jednotlivé produkty nebyl 
problém s  kontrolními orgá-
ny. U nafty se jedná především 
o bod filtrovatelnosti a u ben-
zinů o  parametr tlak par. Jen 
pro připomenutí – dle ČSN EN 
228 pro automobilové benzi-
ny přechodové období začíná 
1.  3. a končí 14. 4. pro letní ob-
dobí a pro zimní období začíná 
1.  10. a  končí 15. 11. Pro mo-
torové nafty platí ČSN EN 590 
a zde je stanoveno přechodné 
období stejně jako u  benzinů, 
v  tomto období by měla být 
na  čerpacích stanicích nafta 
třídy D s filtrovatelností do -10 
stupňů.
Věřme, že všechna uvedená 
opatření přispějí nejen k  vyš-
šímu výběru spotřebních daní 
z  minerálních olejů, ale také 
k  narovnání vysokých ceno-
vých rozdílů na  čerpacích sta-
nicích. A to je to, po čem pocti-
ví prodejci pohonných hmot již 
několik let volají.

sledujte

Zima se blíží ...

recept na neděl i

Salát z baby špenátu s praženou červenou cibulkou, 
pekanovými ořechy, sušenými brusinkami a kozím 

sýrem přelitý citrusovým dressingem

Postup přípravy citrónového dressingu:

Smíchejte citronovou kůru, citronovou šťávu, 
pomerančovou šťávu, dijonskou hořčici, med, 
tymián a  sůl ve  středně velké míse dokud se 
ingredience dobře nespojí. Postupně vmíchej-
te olej. Začněte několika kapkami a  následně 
přidejte zbylé množství. Za stálého míchání vy-
tvořte hladkou, mírně silnou zálivku.

Postup přípravy salátu:

Předehřejte troubu na  180°C. Nakrájejte ci-
buli na  tenké měsíčky, které pokapejte olivo-
vým olejem, osolte podle chuti a  rozprostřete 
na plech. Pečte asi 20 minut, dokud není cibule 
měkká a hnědá. Poté ji vyjměte z trouby a nech-
te vychladnout. Následně dejte špenát s cibuli 
do  velké mísy. Přidejte část dressingu a  pro-
míchejte. Přidejte další zálivku podle potřeby. 
Špenát by měl mít jen lehký povlak ze zálivky. 
Rozdělte salát na čtyři porce, přidejte opečené 
a nasekané ořechy, kozí sýr a  sušené brusinky. 
Salát podávejte ihned.

1  střední červená cibule
2  lžíce extra panenského olivového oleje
 špetka soli
8  šálků baby špenátu
1/2  šálku opečených a nasekaných 
 pekanových ořechů
1/3  šálku strouhaného kozího sýru
1/2  šálku sušených brusinek

Ingredience Na citrusový dressing potřebujete:

1  lžička citronové kůry
2  polévkové lžíce čerstvě 
 vymačkané citronové šťávy
2  polévkové lžíce čerstvě 
 vymačkané pomerančové šťávy
1  lžíce dijonské hořčice
1  lžička medu
1/4  lžičky čerstvě nasekaného tymiánu
1/4  lžičky soli
1/4  šálku extra panenského olivového 
 oleje

Čas přípravy: 30 minut, počet porcí: 4
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SEZNAM SLOV OSMISMĚRKY

N O V Á R P R O S T O R
N A J O T S L I E Ň A D
N S F V E D K Ž R D Á N
K I R T A N K O V Á N Í
T S A P A P A L I V O S
R T R T A T R E S I V Ř
H E D N E R T J C P I T
Č N E D N O A E Í D N R
I C L É K Á R N I Č K A
N E R E Z N A Č K A Y Ť

Bezobslužná čerpací stanice je technicky uzpůsobe-
ná pro provoz bez obsluhy 24 hodin denně. Postup 
tankování pohonných hmot je jednoduchý a intuitiv-
ní od provedení platby, čerpání až po tisk daňového 
dokladu. Integrovaný samoobslužný platební termi-
nál umožní provedení platby běžnými platebnímu 
kartami, kartami dalších vydavatelů a také v hoto-
vosti.
Kompaktní kontejnerové řešení zabezpečuje jedno-
duchou instalaci s minimálními stavebními nákla-
dy. Technické řešení minimalizuje mzdové náklady 
na obsluhu a garantuje bezpečný a pohodlný způsob 
prodeje pohonných hmot s minimálními provozními 
náklady.

víme, jak na to ...



novinky

Osvětlení  
v prodejně

Víte, že správné osvětlení 
v  prodejně Vaší čerpací stani-
ce může zvýšit prodeje? Ano, 
je tomu opravdu tak. Průzku-
my společnosti Lightening 
tento fakt potvrzují. Správné 
osvětlení může zvýšit prode-
je až o  20%. Jak je to možné? 
Představte si prodejnu čerpací 
stanice, která je špatně, to zna-
mená málo osvětlená. Do tma-
vých koutů zákazník podvě-
domě ani nevkročí a  tudíž si 
tam ani nemůže vybrat zboží. 
A naopak, pokud je v prodejně 
dostatek světla, zákazník si rád 
projde celou čerpací stanici.
Dnes je již samozřejmostí, že 

dodavatelé nápojů zapůjču-
jí na  čerpací stanice chladící 
boxy nebo lednice. A  všechny 
mají svoje samostatné osvětle-
ní a dodavatelé těchto zařízení 
dobře vědí, proč. Zákazníka tím 
přilákají právě k svému prodej-
nímu místu. Koupili byste si 
nápoje z  lednice, která nemá 
osvětlení? Pravděpodobně ne, 
protože byste si mysleli, že po-
kud lednice nesvítí, ani nechla-
dí. A podobně je tomu i jiných 
druhů zboží, pokud není řád-
ně nasvícené, není ani pořád-
ně vidět a zákazník nekupuje. 
Dnes se některých čerpacích 
stanicích setkáváme s  cíleným 

osvícením určitého druhu 
zboží, zpravidla akčního. Prin-
cip spočívá v  tom, že i  dobře 
osvětlené prodejně se nainsta-
luje ještě další zdroj světla, kte-
rý je svojí intenzitou větší než 
okolní osvětlení a je zaměřeno 
na určitý regál nebo druh zbo-
ží. A právě u takto nasvíceného 
zboží průzkumy dokazují nej-
větší nárůst prodeje oproti pů-
vodnímu stavu bez osvětlení.
Podívejte se na svoji prodejnu 
jiným pohledem a  zamyslete 
se nad heslem, které používá 
jeden německý výrobce osvět-
lení: „Světlo prodává!“

... a křížovku
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Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané předvyplněné tabul-
ce. Tato tabulka je rozdělená na 9x9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců 
(3x3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, 
že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita 
vždy čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě 
nebo v malém čtverci.

1 5 3 9 1 8 2 4 7

5 8 5 7 3 8 9

4 6 3 4 6 9 1 3

9 1 8 2 9 4 6 5

5 4 6 8 5 1 3 4

7 9 1 7 3 6 9 2

6 5 1 3 4 7 2 6

3 9 6 1 5 7 8

2 8 5 3 9 2 8 5 1

zadání - snadné sudoku správné vyluštění

3 8 9 5 7 6 4 1

4 9 6 7 4 2 3 8 9

8 7 3 1 9 8 7 2

6 5 2 4 7 6 3

1 9 4 2 3 8 1 9 5

9 1 9 6 5 2 7

8 7 9 8 5 2 3 6

7 1 4 8 7 3 9 1 4

6 4 5 6 1 4 5 8

zadání - středně těžké sudoku správné vyluštění

1 5 3 9 1 8 2 4 7

5 8 5 7 3 8 9

4 6 3 4 6 9 1 3

9 1 8 2 9 4 6 5

5 4 6 8 5 1 3 4

7 9 1 7 3 6 9 2

6 5 1 3 4 7 2 6

3 9 6 1 5 7 8

2 8 5 3 9 2 8 5 1

zadání - snadné sudoku správné vyluštění

3 8 9 5 7 6 4 1

4 9 6 7 4 2 3 8 9

8 7 3 1 9 8 7 2

6 5 2 4 7 6 3

1 9 4 2 3 8 1 9 5

9 1 9 6 5 2 7

8 7 9 8 5 2 3 6

7 1 4 8 7 3 9 1 4

6 4 5 6 1 4 5 8

zadání - středně těžké sudoku správné vyluštění

182475396

573896124

469132587

294651738

851347962

736928415

347269851

615783249

928514673

správné vyluštění

576413829

423896517

198725462

247638195

381954276

965271384

852367941

739142658

614589732

správné vyluštění
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423896517
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739142658

614589732

správné vyluštění

sledujte

Hypermarkety 
– prodej jen cenou nestačí

Ještě před několika lety byl 
svět veřejných čerpacích sta-
nic v České republice poměrně 
jasně rozdělen – na značkové 
stanice s většími prodejnami, 
různými službami a vysokými 
cenami PHM, neznačkové sta-
nice s minimalistickými prodej-
nami a nižšími cenami PHM a 
vedle toho čerpací stanici pa-
třící retailovým řetězcům, kte-
ré v naprosté většině případů 
měly omezen prodej suchého 
zboží pouze na několik artiklů 
a ceny PHM byly těsně nad ná-
kupními cenami.
Toto dělení bylo všem motoris-
tům jasné a každý zákaznický 
segment měl svůj okruh čerpa-
cích stanic, kde se pohyboval.
S příchodem krize se nákupní 
chování řidičů začalo měnit a 
ti, kteří dříve o neznačkovou 
čerpací stanici „nezavadili“, ná-
hle začali hledět na ceny paliv 
a měnit svoje zvyky. Na to trh 
čerpacích stanic samozřejmě 
začal reagovat – značkové čer-
pací stanice se začaly ceno-
vě přibližovat neznačkovým, 
které nyní přežívají mnohdy s 
velkými obtížemi, začaly vzni-
kat bezobslužné čerpací stani-
ce a – čerpací stanic u retailo-
vých řetězců začaly pociťovat 
nedostatek zákazníků. Nižší 
koupěschopnost obyvatelstva, 

odklon části populace od ná-
kupů v hypermarketech spolu 
s rozšířením možností levně 
tankovat se na čerpacích stani-
cích obchodních řetězců jasně 
podepisuje.
Za této situace je jasné, že do-
savadní strategie „prodáváme 
levné pohonné hmoty našim 
zákazníkům“ nestačí a je nutno 
najít nový směr rozvoje, kam se 
vydat. 
Směrů je v zásadě několik, 
všechny jsou o nových přístu-
pech a službách a o tom, že 
čerpací stanice přestává být 
doplňkovou službou pro na-
kupující zákazníky, ale začíná 
mít i vlastní obchodní strategii 
a zákazníci čerpací stanice ne-
musejí být nutně zákazníky hy-
permarketu.
Prvním směrem je snaha zís-
kat nové zákazníky v oblasti 
firemní. Každý hypermarketo-
vý řetězec má množství doda-
vatelů, kteří jezdí motorovými 
vozidly, a i když nákladní vozi-
dla nejsou schopna na stani-
cích tankovat, osobní vozidla 
dodavatelů mohou stanic bez 
problému využít. Podobně se 
objevuje zájem získat firmy z 
okolí čerpací stanic na „lokální 
karty“ a pokud je v okolí tako-
véto čerpací stanice například 
prodejna nových osobních vo-

zidel, je samozřejmě záměrem 
pracovníka zodpovědného za 
provoz čerpací stanice tohoto 
klienta získat.
Druhým směrem jdou nové 
služby, které jsou zajímavé pro 
existující zákazníky nakupující 
v hypermarketu. Mezi ně lze 
například zařadit prodej ne-
mrznoucích směsí přímo do 
nádržek vozidel, čímž odpadá 
nutnost vozit nádobu s náplní 
v zavazadlovém prostoru vozi-
dla a řešit s tím spojené nepří-
jemnosti. Další možností je roz-
šíření sortimentu o nové druhy 
paliv typu CNG, která se díky 
své cenové výhodnosti dostá-
vají stále více do povědomí ši-
roké motoristické veřejnosti a 
přitom možnosti jejich nákupu 
jsou podstatně omezenější než 
u klasických pohonných hmot.
Posledním směrem jdou služ-
by pro potenciální novou kli-
entelu, pro kterou je zajímavá 
služba samotná a její dostup-
nost s cenou, nikoliv primár-
ní nákupní příležitost. Může 
se například jednat o samo-
obslužný prodej pohonných 
hmot i náplní do ostřikovačů, 
kdy pro kolemjedoucího řidiče 
může být výhodné tuto nabíd-
ku využívat.

vyplňte si  
sudoku ...



Čerpací stanice na  Novém 
Zélandu zavádí DNA sprej 
k zastrašení zloděje

Čerpací stanice Z  zkoušejí ne-
viditelnou kapalinu „DNA“ 
a doufají, že se díky této inova-
ci podaří odradit potencionální 
zloděje a zvýší bezpečnost pro 
své zaměstnance a  zákazníky 
na čerpací stanici. V prohlášení 
čerpací stanice Z  informují, že 
se jedná o první čerpací stanice 
v  zemi, které budou používat 
SelectaDNA Spray technologii, 
jenž je v  současnosti zkouše-
na na řadě míst ve světě. Nový 
state-of-the-art bezpečnostní 
systém umožňuje neviditelně 
„označit“ potencionální zlodě-
je a identifikovat jej na policii. 
Tato technologie se nepoužívá 
pro identifikaci odcizených vý-
robků. Zloděj je identifikován 
pomocí high-tech stříkacího 
zařízení, které je instalováno 
na  dveře. Zařízení se automa-
ticky aktivuje v případě loupe-
že.
Zdroj: http://www.petrolplaza.com/news/in-

dustry/MiZlbiYxNTUzMSYmOSYzMCYx

Peugeot odhalil koncept no-
vého 208 Hybrid Fe 

Na  autosalonu ve  Frankfurtu 
PEUGEOT a síť čerpacích stanic 
TOTAL představili svou techno-
logickou koncepci, 208 HYB-

RID FE, kompletní benzínový 
hybrid bez plug-in zdroje elek-
trické energie. Koncept 208 
HYBRID FE v  sobě snoubí ná-
pady, které byly do teď stavěny 
proti sobě – efektivnost paliva 
a  potěšení z  jízdy – což dělá 
z  konceptu automobil zítřka. 
Od roku 1995, Peugeot a Total 
intenzivně spolupracují na  vý-
znamném snížení spotřeby 
paliva, emisí CO2 a  na  snížení 
celkových nákladů na vlastnic-
tví (Total Cost of Ownership) 
motorových vozidel.
Zdroj: http://www.electric-vehiclenews.

com/2013/08/peugeot-to-unveil-208-hyb-

rid-fe-concept.html

Česká pošta jezdí na CNG

Prozatím jediným státním 
podnikem, který má velkou 
část svého vozového parku 
na  CNG, je Česká pošta. Podle 

vzoru České pošty se k tomuto 
tahu přidává stále více firem, 
mezi které patří především lo-
gistické společnosti, pekaři, ale 
výjimkou nejsou ani soukro-
mí podnikatelé. „Prodej CNG 
již třetím rokem po  sobě rostl 
vyšším než dvacetiprocentním 
tempem, v  minulém roce byl 
nárůst 26 %,“ říká Pavel Bartl, 
jednatel společnosti RWE Ener-
go a dodává: „V roce 2013 oče-
káváme také zhruba pětinové 
zvýšení prodeje.“ Ke  slovům 
Pavla Bartla se také přiklání 
statistika. V  roce 2011 jezdilo 
v  České republice 3  250 CNG 
vozidel a  na  jaře tohoto roku 
jich bylo zaznamenáno dokon-
ce přes 5 500.
Česká pošta je s  vozy na  CNG 
velmi spokojena. Provoz vo-
zidel hodnotí jako bezpro-
blémový a  zaznamenala také 
úsporu nákladů na  pohonné 
hmoty. „Jeden ujetý km nás 
stojí 1,75 Kč. V  prvním polole-
tí letošního roku jsme najeli 
celkem 4  700  000 km na  CNG 
a ušetřili téměř 5 mil. Kč na pa-
livu. Provoz na naftu by nás stál 
2,80 Kč na  kilometr,“ říká Jan 
Kubásek z České pošty.

Zdroj: http://www.cngplus.cz/novinky/rwe-

-postaci-jedou-v-cng.html

sledujte

Opět trochu statistiky 
o kvalitě pohonných 
hmot v ČR

Za letošní rok od ledna do srp-
na odebrala Česká obchodní 
inspekce celkem 1.645 vzorků 
motorových paliv. To je v  prů-
měru 206 vzorků měsíčně. 
Z  celkově odebraných vzorků 
byla zjištěna neshoda s jakost-
ními normami u  celkem 51 
testovaných paliv, což je 3,1% 
z celkového počtu. 
Zajímavé je podívat se na  sta-
tistiky i z pohledu ČAPPO (Čes-
ká asociace petrolejářského 
průmyslu a  obchodu), jejíž 
členy jsou mimo jiné i  největ-
ší sítě čerpacích stanic v  Čes-
ké republice – Benzina, Čepro, 

ENI, OMV, Lukoil, Shell, Slov-
naft a Tesco. U  těchto sítí byly 
zaznamenány neshody pou-
ze u  10 vzorků, a  to ještě byly 
neshody zapříčiněné techno-
logickou nekázní. S  vyjímkou 
Lukoilu jsou uvedené sítě také 
zapojeny do  programu Pečeť 
kvality motorových paliv, který 
zaštiťuje společnost SGS, divize 
paliv a maziv. Jak je ze statistik 
na první pohled vidět, společ-
nosti, které se o kvalitu starají, 
mají výrazně menší počet ne-
kvalitních vzorků.
V  měsíci srpnu bylo odebráno 
inspektory České obchodní in-

spekce 222 vzorků, z  toho ne-
vyhovělo jakostní normě pou-
ze 6 vzorků. Na  první pohled 
je to příznivé číslo v porovnání 
s  ostatními měsíci v  letošním 
roce, alarmující je však, že u  4 
vzorků byly zjištěny neshody 
takových parametrů, že by se 
mohlo jednat i  o  neoprávně-
nou manipulaci s  pohonnou 
hmotou. Toto bude ještě dál 
zkoumáno pracovníky ČOI 
a akreditované laboratoře.

Zdroj: ČOI, ČAPPO



Při dnešních vysokých cenách 
pohonných hmot se snaží 
majitelé čerpacích přilákat zá-
kazníky na  různé věrnostní 
programy, slevové akce na po-
honné hmoty nebo na vybrané 
zboží a  také možnost nákupu 
exkluzivního značkového zbo-
ží za zvýhodněnou cenu. Často 
jsou tyto akce provázané s po-
skytováním služeb za  zvýhod-
něnou cenu, např. mytí vozidel 
a použití vysavače.

Rozdílný je přístup k  věrnost-
ním programům velkých sítí 
a  jednotlivých čerpacích sta-
nic. A  i  mezi velkými sítěmi je 
možno vysledovat zcela od-
lišný přístup. Například Lukoil 
sází na  nižší ceny pohonných 
hmot a navíc má ještě vybraný 
den v týdnu, kdy ceny ještě více 
snižuje. Žádné další akce pro 
zákazníky obvykle neprovádí. 
Marketingově je to velmi jed-
noduché a navíc velice účinné 
– veškeré průzkumy o důvodu, 
proč zákazníci navštěvují urči-
tou čerpací stanici, je dlouho-

době na  prvním místě spolu 
s lokalitou také cena.

Průkopníkem v sofistikovaném 
věrnostním systému byl Shell, 
který jako první zavedl v  Čes-
ké republice tzv. Smart kartu. 
Ta umožňuje zákazníkům při 
nákupech sbírat body a ty pak 
může uplatnit na slevu na po-
honné hmoty nebo na  výběr 
různých dárků. Jako druhá 
společnost se k  podobnému 

systému sbírání bodů přidala 
společnost Eni na  svých čer-
pacích stanicích pod značkou 
Agip. Původní Premio karta 
se v  loňském roce přeměnila 
na program You&Eni. Celý věr-
nostní program funguje na po-
dobném principu jako Smart 

karta u Shell. Jako třetí v řadě se 
se sofistikovaným věrnostním 
systémem objevila společnost 
OMV s názvem Smile&Drive. Ta 
však po 2 letech provozování 
tohoto bonusového systému 
celý program ukončila. Ne-
splnilo se její očekávání v  ná-
růstu počtu zákazníků a  tak 
v podstatě odměňovala stálou 
klientelu. Z uvedených skuteč-
ností je vidět, že sebevíce sofis-

tikovaná akce nemusí přinést 
očekávané výsledky a  někdy 
je lepší se zaměřit na  jedno-
duché, vyzkoušené, fungující 
a krátkodobé programy.

Výhodou takto sofistikovaných 
věrnostních systémů je to, že 
společnost ví, kdo jsou její kli-
enti a může provádět cílený 
marketing. Na  druhé straně 
jsou tyto věrnostní systémy 
spojeny s vysokými finančními 
náklady.

Dalším, velmi často používa-
ným typem věrnostních akcí, 
jsou krátkodobé akce (zpra-

dobré t ipy

Monitoring - SRPEN

MOL na svých čerpacích sta-
nicích nabízí mobilní telefo-
ny

Začátkem září zařadila síť čer-
pacích stanic MOL v Maďarsku 
novinku. Nově svým zákazní-
kům nabízí mobilní telefonní 
služby ve spolupráci s T-Mobile 
na  základě dohody, která byla 
podepsána v  červenci. Touto 
spoluprací se chtějí pokusit 
kompenzovat klesající příjmy 
čerpacích stanic MOL. Tržby se 
snížily převážně od  doby, kdy 
v Maďarsku stát znárodnil ma-
loobchodní prodej tabákových 
výroků.
Nová mobilní služba MOL Mo-
bile má stejnou předvolbu 
jako T-Mobile. Předplacené 
karty a  mobilních telefony je 
možné zakoupit na  čerpacích 
stanicích společnosti MOL. Vy-
užívání této mobilní služby je 

výhodné pro pravidelné zákaz-
níky čerpacích stanic MOL, kte-
ří nákupem pohonných hmot 
získají výhodnější volání přes 
MOL Mobile.
Zdroj: http://www.petrolplaza.com/news/

industry/MiZlbiYxNTYzNiYmMiYzMCYx

Zdroj: http://w w w.totaltele.com/view.

aspx?C=0&ID=483029

Polovina čerpacích stanic 
na  Ukrajině prodává benzín 
nízké kvality

Státní inspektorát pro ochranu 
spotřebitele zjistil více než 150 
tun ropných produktů, které 
nesplňují zákonné požadavky. 
Vedoucí inspektorátu Serhiy 
Orekhov celou věc okomento-
val takto: „Bylo kontrolováno 
400 čerpacích stanic po  dobu 
sedmi měsíců roku 2013. Po-
rušení bylo zjištěno v polovině 
případů. Testováno bylo více 
než 900 tisíc tun benzínu, z če-
hož 157 tun nesplnilo zákonné 
požadavky.“ Podle Orekhova 
byly všechny vzorky odeslány 
do laboratoře k analýze a nej-
častějším porušením jakosti 
benzinu bylo špatné oktanové 
číslo. 
Zdroj: http://www.petrolplaza.com/news/

industry/MiZlbiYxNTUzOCYmOSYzMCYx

užitečné

Věrnostní programy 
na ČS



Tatsuno Europe Cash  
Program je určen pro malé čerpací stanice bez evidence skladu. Je vhodný pro přímý prodej na 
prodejním místě.   

Funkce programu 

 Řízení až 10 nezávislých výdejních míst 

 Maloobchodní prodej zboží na čerpací stanici 

 Zobrazení a tisk přehledu tržeb 

 Přehledy prodeje 

 Tisk účtenek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systémové požadavky 

 Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

 512MB operační paměti 

 20GB prostoru na disku 

 1 GHz Pentium processor a vyšší 

vidla trvají maximálně 3 mě-
síce). Princip je velmi jedno-
duchý – zákazník natankuje 
určitý počet litrů a  ihned do-
stává nějakou výhodu. Tyto 
akce lze opět provozovat vel-
mi sofistikovaně – například 
Benzina společně s  Tescem 
provozovali akci, kdy za nákup 
určitého počtu litrů dostali 
zákazníci poukaz na slevu při 
nákupu v Tescu a  naopak zá-
kazníci Tesca obdrželi čárový 
kód za nákup nad určitou hod-
notu a při nákupu pohonných 
hmot u  Benziny po  uplatnění 
tohoto čárového kódu obdr-
želi slevu 1,- Kč na 1 litr paliva. 
Obdobnou akci provozoval 
i  Shell s  Lidlem. Tyto akce byli 
a  jsou zákazníků velmi oblí-
bené a  přinášejí vyšší prodeje 
jak petrolejářským firmám, tak 
i  retailovým řetězcům. Určitou 
nevýhodou je nutnost určitého 
propojení vzájemně nekompa-
tibilních pokladních systémů.

Krátkodobé akce lze dělat také 
velmi jednoduše, například 
síť čerpacích stanic Papoil or-
ganizuje velmi jednoduché 
akce. Jejich princip spočívá 
v tom, že po natankování urči-

tého množství litrů má zákaz-
ník možnost ihned nakoupit 
za  zvýhodněnou cenu jeden 
výrobek s  výraznou slevou. 
Výběr výrobků se slevou se 
Papoil snaží tématicky zaměřit 
k  určité události (sv. Valentýn 
– srdce, letní období – pití…). 
Také na  čerpacích stanicích 
Eurooil jsme se mohli setkat 
v  červenci se zajímavou akcí 
– natankuj 30 litrů a  obdržíš 
zmrzlinu zdarma nebo poukaz 
na  ni. Výhodou bylo, že tento 
poukaz bylo možné uplatnit 
na kterékoliv čerpací stanci Eu-
rooil v ČR.

Jednotlivé čerpací stanice 
i  menší sítě často rozdávají 
zákazníkům tak zvané bonu-
sové karty. Pokud se zákazník 

při placení v  hotovosti (někdy 
i bankovní kartou) prokáže tou-
to bonusovou kartou, obdrží 
automaticky slevu na  pohon-
né hmoty – většinou v rozme-
zí 20 – 50 haléřů. Nevýhodou 
těchto věrnostních systémů 
je to, že majitel rozdává slevy 
a v podstatě neví komu a kam 
a na koho by měl následně za-
měřit své marketingové akce.
Samostatnou kapitolou jsou 
věrnostní akce zaměřené na ři-
diče kamionů. Těch si obvykle 
provozovatelé a  majitelé čer-
pacích stanic velice váží, proto-
že obvykle tankují velký počet 
litrů. A  tak se „pumpaři“ před-
hánějí v  nabídce odměn pro 
ně. Často se setkáme s  jídlem 
zdarma, lahví vína či výraznější 
slevou.

Co dodat závěrem? Trh čerpa-
cích stanic je v  České republi-
ce velmi konkurenční a  tak se 
musí všichni snažit, aby zákaz-
níky nalákali právě na svojí čer-
pací stanici. A  to je pro zákaz-
níky dobrá zpráva, zvláště nyní. 
Kdy ceny pohonných hmot 
opět šplhají až k  magické čty-
řicítce. A provozovatele čerpa-
cích stanic tato situace nutí být 
stále kreativnější při vymýšlení 
věrnostních systémů a akcí pro 
motoristy.
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