
Chcete snížit náklady na provoz čerpací stanice? 

Řešíte, jak pravidelně navýšit svůj měsíční zisk?

Potřebujete získat zákazníky?

Rádi vám nabídneme široké spektrum služeb v ob-
lasti provozu čerpací stanice, které vám pomohou 
posunout své podnikání dále. 

 Cílené školení obsluhy na zvýšení prodeje

 Optimalizace sortimentu suchého i mokrého 
 zboží

 Poradenství v oblasti výběru nejlepších a spoleh- 
 livých dodavatelů pro vaše čerpací stanice

 Outsourcing čerpací stanice 

 Netradiční způsob fakturace PHM 

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Mnohaleté zkušenosti s řízením provozu na jednotli-
vých čerpacích stanicích a sítích čerpacích stanic 
i poradenství pro přední hráče na českém trhu PHM. 
Nejen tyto dva faktory, ale také specialisté a odbor-
níci na trh PHM v našich řadách, z nás dělají profesio-
nály na provoz čerpacích stanic, kteří jsou připraveni 
nabídnout vám své služby. 

Zefektivněte provoz své čerpací stanice, eliminujte 
zbytečné náklady, vyberte nejlepšího dodavatele 
pro vaši ČS a získejte nové věrné zákazníky.
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CO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT 

 Nabízíme školení obsluhy zaměřené na na- 
 výšení prodeje suchého zboží – nejen teorie, 
 ale i v praxi ukážeme, jak je možné zvýšit pro- 
 deje až o 10%

 Provedeme analýzu prodejů suchého zbo- 
 ží a na základě analýzy doporučíme optimální  
 skladbu sortimentu a rozmístění zboží v pro- 
 dejně

 Možnost outsourcingu čerpací stanice – celý 
 provoz čerpací stanice je řízen smluvním part- 
 nerem – tj. jsou zajištěny dodávky pohonných 
 hmot, suchého zboží, obsluha ČS

 Netradiční způsob fakturace PHM – platí- 
 te za dodávky pohonných hmot předem 
 nebo s krátkou splatností? Víte, že existuje 
 možnost platit pohonné hmoty až po jejich 
 prodeji konečnému zákazníkovi? 

NABÍZENÉ SLUŽBY PRO ZVÝŠENÍ 
EFEKTIVITY PROVOZU 
ČERPACÍ STANICE

 Cost benefit analýza provozu – zjištění součas- 
 ného stavu a navržení opatření ke zlepšení finanč- 
 ní situace (výběr dodavatele PHM, cenová politika  
 v oblasti PHM, výběr dodavatelů suchého zboží,  
 cenotvorba  a optimalizace sortimentu suchého 
 zboží, hledání možnosti snižování nákladů a zvyšo- 
 vání výnosů)

 Optimální cenová politika v konkrétní lokalitě –  
 výběr relevantní konkurence, stanovení optimální  
 ceny i v určitých časech dle prodejů v konkrét- 
 ních časech

 Manka a jejich eliminace – zjištění příčin mank  
 v celém řetězci dodávky PHM od lávky ve skla- 
 du, přes dodávku v cisterně a měření při stáčení  
 PHM. Sledování technologie ČS – sondy, stojany,  
 kalibrace nádrží

 Volba PHM produktů – nejen benzin a nafta, ale  
 i alternativní paliva: Etanol E85, SMN 30, B100,  
 CNG, zajištění vhodných dodavatelů, případně  
 investorů

 Legislativa platná pro čerpací stanice – sledo- 
 vání aktuálních legislativních změn a jejich uvedení  
 do praxe na ČS

 Zpracování provozní dokumentace – kompletní  
 dokumentace pro ČS dle platné legislativy (po- 
 žární dokumentace, odpadové hospodářství,  
 bezpečnost práce a ochrana zdraví, nakládání  
 s nebezpečnými odpady, aj.)

 Mystery shopping – provedení školení obsluhy,  
 školení provozovatele o provozu ČS z hlediska  
 preferencí zákazníků a vyhodnocení efektivity  
 školení prostřednictvím mystery shoppingu (tajný  
 nákup). Následně zpětná vazba na majitele

 Organizace servisních činností – zajištění servis- 
 ních firem a následná cenová optimalizace – pre- 
 ventivní prohlídky, periodický servis, revize

 Nastavení procesů a zodpovědností u jednotli- 
 vých pracovníků ČS (obsluha, vedoucí, majitel)


