
Vytvořte si marketingový plán

Definujte si, jakých cílů chcete dosáhnout a jaké prostředky při tom 
chcete použít. Počítejte ale s tím, že nic není zadarmo. Při správných 
postupech se Vám ovšem investice do marketingu několikanásobně 
vrátí. Proto věnujete přípravě dostatek času a vše si opravdu dobře 
promyslete.  

mar ke t in g 
p r o  z e l e n á č e



„Zdravím, jmenuji se Octík  

a budu Vás provázet tímto manuálem.  

Stejně jako vy jsem majitelem čerpací stanice 

a proto bych se s Vámi chtěl podělit o své 

zkušenosti týkající se právě marketingu 

čerpacích stanic. Velmi rád Vám také předám 

své rady a tipy týkající se uspokojování potřeb 

zákazníka. Spokojený zákazník je přeci snem 

každého podnikatele. Souhlasíte?"

A co se uvnitř brožury dozvíte? 

1. Co je to marketing? 1
2. Jak sestavit marketingový plán? 1
3. Propagace aneb jak dát zákazníkovi o mé ČS vědět? 3
4. Firemní logo a prezentace podniku 5
5. Jak si udržet zákazníka aneb co dál? 6
6. Doplňkový sortiment na ČS 7
7. Prezentace zboží a vliv na řidiče (zákazníky 8
8. Sezónnost 9
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 Co je to marketing? 

I když si to možná neuvědomujete, s marketingem se setkáváme, ať o tom víme nebo ne, ať chceme nebo nechceme –

každý člověk je objektem působení nejrůznějších marketingových nástrojů a postupů. Tato příručka by Vám měla pomoci 

pochopit základy marketingu a poskytnout návod na to jak ho správně využít ve svůj prospěch.   

Co mi marketing může přinést? Proč se tím mám zabývat? 
Každý z nás občas svým známým, přátelům či spolupracovníkům doporučí restauraci, kde se dobře vaří, film, který se mu 

líbil nebo cestovní kancelář, s níž byl spokojen na dovolené. Pro majitele restaurace, kina či cestovní kanceláře je to prop-

agace k nezaplacení. A stejně tak by tomu mělo být i u vás! 

Věřte tomu nebo ne, ale investice do marketingu se Vám při správných postupech několikanásobně vrátí.  
Řeknu Vám to na rovinu, můžete mít sebelepší produkt, ale pokud ho nedokáže správně prodat, jako by nebyl.

Vytvořte si marketingový plán!
Řekněte si, jaké jsou vaše cíle a čeho byste chtěli v rámci vašeho podnikání dosáhnout. Určitě se shodneme na tom, 

že hlavním cílem každého podnikatele je vydělat peníze. V případě menších podniků je hlavním úkolem především péče 

o stávající zákazníky a získání zákazníků nových. Důležité je budovat dobré jméno firmy – u malých firem funguje spojení 

podniku s osobností majitele. 

Marketingový plán si můžete představit jako "cestovní mapu" vašeho podnikání. Otevřeli jste nedávno čerpací 
stanici a potřebujete, aby se dostala do podvědomí vašich potenciálních zákazníků? Na úvod byste si měli uvědo-
mit, "kde se nacházíte a jak na tom jste" a podle toho zvolit vaši marketingovou strategii. Marketingovým plánem 
si pak vytyčíte jednotlivé "kroky a kontrolní body", které musíte na této cestě úspěšně absolvovat a zvládnout. 

I když to zní možní trochu složitě, není to žádná věda. Koneckonců posuďte sami, rád Vám ukážu,
jak jsem postupoval já. 

 Jak sestavit marketingový plán?  

1. CELKOVÉ SHRNUTÍ A ROZBOR SOUČASNÉ SITUACE 
Pro začátek si zkuste zodpovědět následující otázky, které by vám měli pomoci ujasnit si vaši současnou situaci.

 Proč podnikám? Co je mým hlavním cíle? 
Určitě se shodneme na tom, že hlavním cílem každého podnikatele je vydělat peníze.

 Co je předmětem mého podnikání? 
Protože vlastním čerpací stanici, hlavním předmětem mého podnikání bude prodej pohonných hmot a dalších doplň- 

kových služeb. 

 Kdo je mým typickým zákazníkem? 

Mými zákazníky jsou většinou motoristé, kteří potřebují doplnit nádrž svých vozidel. Moje čerpačka se nachází na vesn-

ici, a proto jsou mými zákazníky i lidé bydlící v okolí, kteří si ke mně mohou přijít koupit třeba noviny, pečivo nebo 

i drobnosti do domácnosti.

 Znalost zákazníka by měla být prioritou, čím lépe totiž budete znát své zákazníky, tím lepší bude váš marketing. 

 A proč by je měli nakupovat zrovna u mně? Jaké jsou mé výhody? 
Jelikož jsem majitelem bezobslužné čerpací stanice, která umožňuje nákup pohonných hmot non-stop, mohou záka-

zníci mou čerpací stanici navštívit kdykoliv se jim zachce. Díky tomu, že ušetřím část peněz za obsluhu, mohu také 

nabídnout výhodnější cenu PHM. 

 Cena je v dnešní době jedním z rozhodujících faktorů, podle kterých se zákazník orientuje. Nastavení ceny si ovšem 

dobře rozmyslete – nic se nebere zpět tak špatně jako od začátku chybně nastavená cena. Později byste nemuseli být 

například schopni poskytnout dodatečnou slevu. 

 Mám nějakou konkurenci? Jakou?
Snažte se sledovat, co zákazníkům nabízí konkurenční čerpačka. Pokud se čerpací stanice vašeho konkurenta těší 

oblibě mezi zákazníky, pokuste se přijít na to, co by mohlo být tím důvodem. Měli byste se vždy snažit být o krok 

napřed a nabídnout svým zákazníkům něco navíc, aby měli důvod proč se k vám vracet.
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Určení Vašich marketingových cílů je jednou z nejdůležitějších části marketingového plánu. Tyto cíle popisují, kam bys-

te se chtěli v budoucnu v rámci své podnikatelské činnosti dostat. Cíle by se měli především týkat objemu prodeje 

a hrubého zisku. 

 Důležité je, aby byly vaše cíle měřitelné. V opačném případě můžete jen těžko hodnotit, jak jste s jejich plněním 

  daleko nebo jestli jste je vůbec splnili. Proto nepožívejte neurčité formulace typu „prodáme více“. Snažte se při  

  tvorbě svých marketingových cílů používat čísla, které můžete snadno změřit.

 Důležité je uvědomit si, jestli máme k plnění zvoleného cíle potřebné prostředky. Máte k dispozici potřebné 

  znalosti, vybavení, materiál, prostory? 

 Nakonec si také zkuste říct, za jak dlouho chcete daného cíle dosáhnout. Cíle můžete stanovit jak krátkodobě  

  (půl roku), tak dlouhodobě (3 roky). Mějte ale na paměti, že splnění menšího množství krátkodobých cílů může  

  být ve výsledku lepší a efektivnější než plnění jednoho dlouhodobého cíle.

Určitě Vás zajímá, jaké cíle jsem si zvolil já. 
  rozšířit nabídku na čerpací stanici o prodej CNG 
  zvýšit tržby o 20 % 

 

3. MARKETINGOVÁ STRATEGIE 

Cíle jsme si určili. Jak jich ale dosáhnout? 
Pro menší firmy a podnikatele není vhodné prosazovat takovou strategii, kdy je klíčem k úspěchu dosažení co nejnižší 

ceny na trhu. Cena je v dnešní době jedním z rozhodujících faktorů, podle kterých se zákazník rozhoduje. Nastavení 

ceny si ovšem dobře rozmyslete… nic se nebere zpět tak špatně jako je od začátku chybně nastavená cena. Později 

byste nemuseli být například schopni poskytnout dodatečnou slevu. 

A jak cenu vypočítat? 

Já jsem sečetl dohromady nákupní cenu benzínu a provozní náklady – nájem, elektřinu a můj čas strávený 
na čerpačce (vlastní mzdu). Původně jsem si myslel, že cenu nastavím podle toho, za kolik prodává konkurence, 
ale nakonec jsem to přehodnotil. Není úplně špatné vědět, za kolik se prodává na okolních benzínkách, ale cena 
by nikdy neměla být vaši hlavní výhodou. Většinou se totiž bohužel najde někdo, kdo bude o těch pár korun 
levnější. Navíc příliš nízká cena může některé zákazníky naopak odradit, protože na ně bude působit nedůvě-
ryhodně. Pokud se na začátku rozhodnete pro zaváděcí cenu a nastavíte ji příliš nízko její pozdější upravení 
k standartu vám může přidělat potíže, protože hodně lidí to může vnímat jako zdražení. Vy tak můžete přijít 
o svoje zákazníky… Taky je dobré vypočítat si marži.

Marže vyjadřuje rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou zboží nebo služby. Výsledek se vyjadřuje v procentech, přičemž 

nikdy nemůže přesáhnout hodnotu 100 %. U prodeje pohonných hmot se marže pohybuje asi kolem 6 %. 

Vzorec:

 

     p –  prodejní cena, n – nákupní cena, m – marže 

V následujícím příkladu vám názorně ukážu, jak se stanovuje marže. Na svou čerpací stanici nakupují benzín 
za 33,5 Kč a prodávám za 36 Kč. Moje marže tedy činí po zaokrouhlení 6,95 %, v přepočtu na koruny tedy asi 
2,5 Kč. Tato výsledná částka ovšem není můj konečný zisk. Zisk je marže snížená o náklady spojené s prode-
jem – nájemné, elektřina, mzdové náklady.

Prodejní cena (p) = 36 Kč

Nákupní cena (n) = 33,5 Kč

Marže (m) = ? %

 

m =   p – n  . 100
           p

m =   36 – 33,5  . 100 = 6,95 %
              36
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 Propagace aneb jak dát zákazníkům o mé čerpací stanici vědět? 

Asi by nebylo od věci, říct si něco o tom, jak přilákat a získat zákazníky na svoji stranu. I malé čerpačky mohou mít 

relativně úspěšný a levný marketing. K propagaci lze použít například i samotnou čerpací stanici, nebo její přilehlé okolí. 

Billboardy
Jejich hlavní výhodou je dlouhodobé a pravidelné působení. Lidé se s nimi potkávají několikrát denně, ráno, když jdou 

do práce, a odpoledne, když se z práce vracejí. Velké reklamní plochy, zejména v kombinaci s neobvyklými nadstavbami 

přitahují pozornost a dobře budují prestiž i image značky nebo produktu. Na rozdíl od televize, rozhlasu či magazínů, 

venkovní reklamu nelze vypnout, ztlumit či odložit. Díky tomu tak může u lidí vzniknout povědomí a zájem o značku.

A co se osvědčilo panu Octíkovi? 

Letáková kampaň 

Nejdříve musíte dát zákazníkům vědět, že tady jste. Mě se velice osvědčili reklamní letáčky. Uveřejnil jsem 
je i v regionálním tisku a v místním zpravodaji obce, kde mám svůj podnik. Mnoho mých stávajících zákazníků 
se tak o čerpací stanici dovědělo a přijelo mé služby vyzkoušet. Na letáčky nedám dopustit, není to nic složi-
tého, drahého a zvládne to opravdu každý! Poradím vám jak na to.

Jak má správný leták vypadat a co má obsahovat?

Váš leták musí zaujmout oko zákazníka hned na první pohled, nejlépe textovým nebo obrazovým obsahem. 
Radím vám držet se zlatého pravidla, že méně je někdy více. Oko zákazníka je neposedné a vstřebá jen asi 1-3 
základní informace. Důležité je uvědomit si pro koho leták píšete. Mými cílovými zákazníky byli řidiči a také 
obyvatelé přilehlých domků. Chtěl jsem, aby leták působil seriózně, ale zároveň atraktivně. 

RADY A TYPY:

 Použijte velký, dobře čitelný nadpis – musíte vzbudit zájem a důvěru, že tohle je informace, která stojí  
 za přečtení. To že provozuji čerpačku 24-hodin denně je určitě informace která je zajímavá, proto jsem  
 zvolil nadpis – "TANKUJTE 24 HODIN DENNĚ!" Myslím, že je to lepší než napsat – "PŘIJEĎTE SI K NÁM  
 NATANKOVAT TEN NEJLEPŠÍ A NEJLEVNĚJŠÍ BENZÍN VE MĚSTĚ." Takový nadpis už je poměrně  
 dost dlouhý a navíc poskytovaná informace může být i poněkud zavádějící. 

 Vsaďte na výraznou barevnost, ale zase to nepřehánějte, váš leták by měl zůstat přehledný! Leták není 
 koláž ani omalovánka, nesmí být proto přeplácaný a nepřehledný – zvolte proto maximálně 2-3 barvy se  
 kterými budete pracovat.  

 Nekombinujte různé typy a velikosti písma. Zvolte jeden druh písma, kterým napíšete celý leták, větší 
 velikost písma pak zvolte na nadpisy a zbytek sdělení napište písmem stejné velikosti. 

 Buďte struční a přesní. Používejte jednoduché věty a výstižná sdělení. Zákazník by měl na první pohled  
 poznat, co mu leták nabízí. 

 Používejte zásadně kvalitní fotografie – dostatečně velké a hlavně nerozmazané (ideální rozlišení obrázku  
 pro leták je 300 dpi , pokud chcete dát obrázek na pozadí letáku, jeho rozlišení by mělo být okolo 100 dpi). 

 Nakonec nezapomeňte uvést kontakt a adresu, můžete přidat i mapku. 

NOVĚ

OTEVŘENO

26. 10. 2013 od 15 hodin

Zveme Vás na 

S L AV N O S T N Í 
O T E V Ř E N Í 
NOVÉ ČERPACÍ STANICE!

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Čerpací stanice Gasioil
Naftová 159, 123 45 Stará Ves 

* DPI (Dots per inch) – údaj určující, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce. A jak tento údaj zjistit? Hodnotu dpi 
zjistíte v počítači ve vlastnostech obrázku. Na vybraný obrázek, který máte uložený v počítači klikněte pravým tlačítkem myši, zvolte Vlast-
nosti, dále vyberte záložku Podrobnosti a zde uvidíte v řádku Horizontální rozlišení/Vertikální rozlišení vámi hledaný údaj.
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Zveme Vás na  

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
NOVÉ ČERPACÍ STANICE!
PROGRAM: 
15:00 - 15:30   Slavnostní zahájení
15:30 - 18:30   Vystoupení kapely Country Quartet

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Raut a čerstvé pečivo z místní pekárny 
Bezplatné mytí autoskel po dobu trvání akce
Skákací hrad pro děti 
Navíc malý dárek ke každému natankování

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Čerpací stanice Gasioil

Naftová 159

123 45 Stará Ves 

26. 10. 2013 

od 15 hodin

Chcete natankovat ten nejlevnější benzín ve městě? Nabízíme Vám ten nejkvalitnější a cenově nejvýhodnější benzín širokoda-
leko! Dne 28. října se chystá znovuotevření naši čerpací stanice, proto 
se přijďte sami přesvědčit!  Dále pro Vás bude přichystáno občerstvení 
a malý dárek. Váš nákup Vám bude zpříjemňovat hudba kapely Country 
Quartet. Těšíme se na Vás! 

Přijeďte
k nám!

PŘIJEĎTE SI K NÁM NATANKOVAT 

        TEN NEJLEPŠÍ A 
  NEJLEVNĚJŠÍ BENZÍN 

                               VE MĚSTĚ.

Já jsem v letáku uvedl, kdo jsem, kdy se má čerpací stanice otvírá a na co se mohou zákazníci těšit. Rozhodl 
jsem se taky pro začátek uspořádat promo akci, na kterou jsem v letáku zákazníky lákal. Jako pozadí jsem zvolil 
fotku své čerpací stanice. Koneckonců můžete se sami podívat, jak můj leták vypadal. Pro srovnání přikládám 
i leták, jak by to rozhodně vypadat nemělo!”

Zvažte také jaký rozměr letáků zvolit. Velikost A4 (210x297 mm) rozhodně více zaujme a hodí se také do schránek. 

Naopak rozměr A5 (148x210 mm) je sice cenově výhodnější, ale snadno zapadne mezi ostatní tiskoviny. Hodí se třeba 

pro osobní rozdávání. Letáky ve formátu DL (99x210 mm) jsou také často využívané.

Když jsem měl leták hotový, natisknul jsem si ho doma na tiskárně. Můžete se také obrátit na specializovanou 
firmu nebo poprosit známé, kamarády, členy rodiny. Pokud se rozhodnete, že si necháte vaše letáčky vytisknout 
u profíka, můžete je zkusit nechat vytisknout na novinový papír, vzbudíte tak dojem, že neutrácíte za zbyteč-
nosti!

A jak dostat leták k zákazníkovi? Pokud podnikáte v malém městě, můžete se zastavit za majiteli okolních obchůdků, 

zdali by vám leták nevyvěsili. Zkusit to můžete i na poště či obecním úřadě, kde by vám mohli leták zveřejnit v obecním 

zpravodaji nebo na úřední desce. Pokud máte leták k dispozici i v elektronické podobě, je zde možnost uveřejnit ho 

na obecním webu. Já jsem své letáky také nechal vylepit na plakátovacích plochách ve městě. Vylepení 12 letáčků mě 

vyšlo asi na 500 Kč. 
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A tohle je lahůdka pro oko ...

To je vzladěný, krásně barevně 

sladěný leták s pěknou fotkou ...
Za mě ok!

Tak tohle je teda opravdu hrůza!

Ten leták nesmí jít ven mezi lidi ...

Špatná reklama, přeplácaný 

= tzv. lidově miš maš ... 
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Rozhlasová reklama 
Je stejně efektivním reklamním médiem jako například televize, někdy dosahuje dokonce i lepších výsledků. Navíc 

ve vašem případě, kdy nabízíte PHM a cílíte na řidiče, je reklama v rozhlase dobrá a poměrně laciná volba jak se zvi- 

ditelnit, jelikož většina řidičů má během cesty zapnuté rádio. Regionální rozhlasové stanice navíc zajistí, že se reklama 

dostane k zákazníkům ve vašem okolí.  

 Abyste zaujali, je velmi důležitá kreativita. Reklama musí upoutat, ale zároveň zůstat srozumitelná. Obecně platí, že 

čím delší reklama, tím vyšší zapamatovatelnost. Musíte ale udržet pozornost posluchače zajímavými informacemi. 

 Cena rozhlasové reklamy je poměrně flexibilní a u jednotlivých rádií se liší. Rádia sice mají své ceníky, ale o ceně se 

vyplatí diskutovat. Slevy média většinou rozdávají jako na běžícím páse a důvod se vždy najde. 

Propagační (promo) akce 
Můžete následovat také další tip pana Octíka a uspořádat pro začátek nějakou promo akci. Cílem takové akce je před-

stavit se zákazníkům, ukázat jim co nabízíte a nalákat je, aby se stali vašimi stálými zákazníky. 

Nezapomeňte na slavnostní otevření přizvat lidi z okolí, nakoupit malé občerstvené (koláčky, chlebíčky) 
a hned máte ideální propagační akci a možnost, jak o sobě dát vědět. Můžete najmout nějakou mladou, příjem-
nou a sympatickou hostesku, která bude zákazníkům pomáhat s tankováním. Zajímavou akcí je také mytí oken 
zdarma, na které můžete najmout nějakého brigádníka. Já jsem povolal svou neteř a její kamarádku ze školy. 
Nakonec můžete přidat nějaký malý dárek či slevu k nákupu. Já jsem si nechal speciálně pro tuto akci vyrobit 
aromatické visačky do auta se svým logem, vyšlo mě to bezmála asi na 3 000 Kč. Vonítka působí na člověka 
nejen vizuálně, tvarem, textovým a grafickým obsahem, ale zejména svou vůní.

Není vůbec špatný nápad uspořádat takovou propagační akci i v průběhu roku. Pozvěte místní kapelu, sežeňte malé 

občerstvení, dětem nafoukněte balónky a zákazníci se k vám jen pohrnou. Takovou promo akci můžete plánovat 

i s ohledem na sezónnost. 

Mě napadlo uspořádat malou akci na Mikuláše (5. prosince). Sám jsem si v půjčovně kostýmů vypůjčil masku 
Mikuláše, má manželka se oblékla za anděla a bratr se zhostil role čerta. Dětem jsme rozdávali sladkosti a je-
jich rodiče pohostili domácím svařeným vínem, jehož výroby a prodeje se zhostila má maminka. Ve velkoskladu 
jsem nakoupil kelímky a víno, které se uvařilo spolu s kořením. Na tuto akci jsem také domluvil vystoupení 
pěveckého sboru, který funguje v naší vesnici. Zazpívali pár koled a možná byste nevěřili, kolik zákazníků se 
k nim přidalo!  Akce se opravdu vydařila a mí zákazníci si ji velice chválili. 

Kolik vás bude taková akce stát? 
Jak se můžete sami přesvědčit v následující tabulce, za svou mikulášskou promo 

akci jsem zaplatil něco málo přes 9 000 Kč. Sami vidíte, že to není žádná drahá 

záležitost. Samozřejmě se nemusíte převlékat do kostýmů a ušetříte tak další 

peníze. 

 Firemní logo a prezentace vašeho podniku

Každý podnik by měl mít své barvy a firemní logo, aby byl snadno rozpoznatelný. Zároveň je to dobrý způsob jak se 

zapsat do hlav vašich zákazníků. Marketingové průzkumy tvrdí, že až 80 % vizuální informace, kterou přijímáme je spo-

jena s barvami. Lépe řečeno jsou to přímo barvy, které k nám vysílají určité sdělení. Správně vybraná barevnost loga 

vám může pomoci k lepší prezentaci a komunikaci se zákazníky a naopak. Pokud si lidé barvy, které zvolíte nespojují 

s oborem vašeho podnikání, mohou vaši firmu vnímat jako méně důvěryhodnou. 

Psychologie barev:

 Žlutá je veselá a hřejivá barva, která s sebou přináší energii, zároveň ale nejvíce zatěžuje a unavuje oko. V reklamě 

 má své místo z důvodu přilákání pozornosti. Firmy, které tuto barvu užívají ve svém logu tak chtějí hlásat ve své  

 komunikaci stabilitu, prosperitu a energičnost, ale i očekávání. Mezi nejznámější firmy s logem používající žlutou  

 barvu patří Shell nebo DHL.

 Oranžová barva naopak vzrušuje, je plná entuziasmu a tepla. Většinou se stejně jako žlutá využívá k přilákání po- 

 zornosti. Ve svém logu ji má například telekomunikační operátor Orange.

 Červená vzbuzuje silné a intenzivní emoce, snižuje soustředěnost a zhoršuje výkonnost ve stresových situacích.  

 Naopak stimuluje apetit, proto ji ve své komunikaci využívá mnoho restaurací. Červené logo má například 

 i Coca-Cola. 

Položka Cena

Občerstvení 6 000 Kč

Kelímky 150 Kč

Kostýmy 1 500 Kč

Pěvecký sbor 1 500 Kč

Celkem 9 150 Kč
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 Růžová má celkově velmi uklidňující účinky, což dokazu- 

 je i skutečnost, že se používá ve věznicích ke zklidnění  

 vězňů. Primárně ji upřednostňují značky cílící na ženy  

 a dívky, proto není náhodou, že ji ve svém logu použili  

 výrobci panenek Barbie. 

 Fialová  je barvou majestátu, symbolizuje úspěch a bo- 

 hatství. Fialová barva v logu internetové společnosti Yahoo  

 má symbolizovat moudrost a know-how. 

 Modrá vyjadřuje vnitřní klid a mír a zároveň zmírňuje chuť  

 k jídlu. V reklamě ji využívají společnosti, které chtějí půso- 

 bit důvěryhodně, racionálně a zdůraznit kvalitu svého pro- 

 duktu. Snad proto ji využívají v logu většinou právní- 

 firmy, státní instituce, konsultační kanceláře ale i automo- 

 bilky a ve světlých odstínech sociální sítě jako barvu oblo- 

 hy odrážející svobodu. Modré logo má třeba automobilka  

 Ford nebo známá sociální síť Facebook.

 Zelená se pojí se zdravím a přírodou, vzbuzuje pocit vnitřního klidu. Tuto barvu využívají společnosti také k tomu,  

 aby ukázali své snahy na ekologickém poli (používání lednice šetrné k životnímu prostředí či recyklace použitého  

 oleje na biodesel). Těžební společnost a distributor ropných produktů BP si zelenou ve svém logu zvolila proto, aby 

 poukázala na jejich kladný vztah k ekologii.

 Bílá nese čistotu a nevinnost, navozuje pocit prázdnoty a napomáhá zvětšovat prostor. Hodí se k propagaci luxus- 

 ních výrobků, a to nejčastěji ve spojení s černou, zlatou nebo stříbrnou – např. Dior nebo Dolce & Gabbana.

 Černá je barvou zla, smrti a zármutku, zároveň však symbolizuje mužný luxus – často u luxusních automobilek nebo  

 výrobců hodinek, např. Tissot, BREITLING, atd. 

 Hnědá se pojí se k zemi, asociuje praktičnost, pragmatičnost a spolehlivost, zároveň však vyznívá nudně, proto se  

 v reklamní komunikaci moc nevyskytuje.

Já jsem zvolil za své firemní barvy modrou a oranžovou – modrá barva je všeobecně v oblibě u obou pohlaví 
a symbolizuje kvalitu a důvěryhodnost. Oranžová barva mé logo celkově oživila.

 Jak si udržet zákazníka aneb co dál? 

Je velice důležité udržovat s vašimi zákazníky dobré vztahy, proto se k lidem chovejte vždy mile a vstřícně. Nezapomeňte 

je vřele pozdravit a usmát se. I když zrovna nebudete mít svůj den, nebuďte na zákazníky hrubí a neochotní. Hlavně 

v menších městech nebo na vesnici platí, že lidé mají s majiteli velice dobré, až kamarádské vztahy a na návštěvu 

obchodu se těší – příjemně si popovídají a proberou nějaké místní novinky.

 Pomoct by vám také měla podpora prodeje, která je nedílnou součástí prosperujícího podniku. Tento pojem zna-

mená poskytování určitých výhod spotřebiteli. Výhody jsou spojeny s užíváním nebo nákupem zboží a mají za úkol 

přímo podnítit spotřebitele ke koupi. Můžete se inspirovat u velkých nadnárodních koncernů, které zaměstnávají týmy 

kreativních pracovníků na vytváření efektivních technik podpory prodeje. Celou řadu z nich můžete realizovat s minimál-

ními finančními náklady, jsou tedy vhodné i pro malé podnikatele. Nebojte se být nápadití! Může se jednat jak o věrnos-

tní programy, různé systémy slev, či speciální sezónní akci. Myslete ale na to, že by taková akce či sleva by měla být 

výhodná v první řadě pro vás!

1. Věrnostní programy, členství v zákaznickém klubu 
Zkuste pro své zákazníky vymyslet nějaký zákaznický program, kterým jim můžete poděkovat za jejich loajalitu. Pozi-

tivně berou zákazníci programy typu – „za šest plných nádrží myčka zdarma“. Takový program považují nejen za určitý 

nadstandard a luxus, ale také za dobrou věc, co se týče otázky životního prostředí.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že se takový program těší u zákazníků velké oblibě. Jelikož, ale nemám 
u své benzínky myčku aut, najal jsem brigádníka, který na čerpačku dochází 3krát do týdne a zákazníkům auto 
vždy pečlivě umyje.  Navíc jsem si pronajal automat na kávu a proto pokud má zákazník útratu alespoň 500 Kč, 
nabídnu mu kávu či čaj zdarma. V letním období zákazníkům nabízím většinou také zmrzlinu. 
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2. Systém slev, poukázek a benefitů
Zkuste se dohodnout na spolupráci s majiteli místních podniků! Nachází se v okolí vaši čerpačky například restaurace? 

Domluvte se s majitelem na spolupráci, která bude spočívat ve vzájemném poskytování slev pro vaše společné zákaz- 

níky. 

 Pokud u vás zákazníci načerpají pohonné hmoty za určitou částku, obdrží slevový kupón na jídlo, který mohou 

využít v dobu zvolenou majitelem restaurace (např. doba, kdy restauraci nenavštěvuje tolik zákazníků). Nezapomeňte, 

že obchod musí být vždy oboustranně výhodný. 

Uzavřel jsem spolupráci s majitelem místního baru, který své podnikání rozjel také poměrně nedávno. Po-
skytnul mi slevové poukazy 1+1 zdarma na vybrané drinky v baru, které dávám zákazníkům platícím nejméně 
500 Kč. Naopak, pokud u něj v baru zákazník utratí nejméně 500 Kč, obdrží slevu až 150 Kč na služby mé 
čerpací stanice, kterou může uplatnit pokud natankuje za určenou částku. Je samozřejmě zcela na vás jaké 
cenové hranice si stanovíte vy, ale nezapomeňte si vždy vypočítat, jestli je sleva kterou poskytujete výhodná 
v první řadě pro vás.
 Poskytované slevy je vždy dobré podmínit nejmenší možnou částkou od které budou platit. Např. zákazník 
obdrží poukaz na slevu až 100 Kč na nákup pohonných hmot. Dejme tomu, že pokud zákazník natankuje 30 
litrů, obdrží slevu 50 Kč, pokud 50 litrů může uplatnit slevu v plné výši a jeho nákup bude levnější o zmíněných 
100 Kč.

 

3. A jaká další partnerství můžete uzavřít? 

 
Dále jsem se domluvil na vzájemné spolupráci s majitelem místní pekárny, který mi pravidelně zaváží prodejnu 
čerstvým zbožím. Na svoji čerpačku jsem umístil jeho informační leták a on mi za to poskytuje slevu na zboží. 
Čas od času také pořádám propagační akce, kde má dovoleno mít svůj vlastní stánek s občerstvením. Zákazníci 
zde mohou zpočátku uplatnit kupony na jídlo zdarma a pokud mají stále hlad nebo chuť na něco dobrého, mo-
hou si zakoupit něco dalšího. Pekař tím pádem také něco vydělá a obchod je pro něj výhodný.

4. Soutěže, slosovací akce, dárkové předměty
Určitě taky patříte mezi lidi, co se rádi účastní soutěží a ještě raději něco vyhrávají nebo dostávají. Proto pro své zákaz- 

níky připravte čas od času nějakou soutěž se zajímavými cenami. Myslete ale na to, že existuje zákon, který upravuje 

podmínky pro pořádání spotřebitelské soutěže! Hlavním požadavkem je, aby byly výhry v soutěži nepeněžní, proto 

by se mělo jednat buďto o ceny věcné nebo různorodé slevové kupóny. Každá taková soutěž, by měla být nahlášena 

místnímu finančnímu úřadu.

Existuje pár legálních kliček, jak tento zákon obejít, podmínkou je aby o výherci nerozhodovala náhoda. Uspo-
řádejte tak vědomostní, kreativní nebo rychlostní soutěž. Co to v praxi znamená? Výhru může získat zákazník, 
který správně odpoví na nějakou otázku, v případě rychlostní soutěže výhru získá například každý 50. návštěv-
ník vaší pumpy.  
 Já každoročně pořádám na Vánoce speciální soutěž, připravím si pár otázek (např. Kdo vynalezl první auto-
mobil? Kde byla otevřena první čerpací stanice na světe?) a pokud se zákazníkovi povede odpovědět správně, 
získá poukaz na nemrznoucí směs. 
 Čas od času také pořádám akce typu "Každý 150. zákazník, který natankuje plnou nádrž má příští tankování 
zdarma".

 Doplňkový sortiment na čerpací stanici 

Šířka sortimentu suchého zboží je často kladenou otázkou každého pumpaře. Vyplatí se investovat do zásob? Přitáh-

ne doplňkový prodej více zákazníků? Můžu nastavit marži tak, aby se mi doplňkový prodej vyplatil? Shopy čerpacích 

stanic se orientují na kupující z dopravních prostředků a jejich řidiče. Je-li prodejna u pumpy někde na okraji sídliště či 

na vesnici, může klidně přebírat i funkci večerky či prodejce balených vod, piva a dalších nápojů, shop na dálnici se 

orientuje svým charakterem více na rychlé občerstvení, bagety a nápoje. 
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také rozmístění zboží. 

 Autopříslušenství, oleje, cukrovinky, potraviny, nápoje, zmrzlina, alkohol, noviny, časopisy, CD a DVD a drobné 

dárky – tohle je základní sortiment, který je objevuje na většině benzínkách. Muži řidiči nakupují u benzínových pump 

třikrát, ale i pětkrát týdně. A skoro vždy, když u pumpy zastaví, si něco malého přeci jenom koupí. Nejčastěji jsou to 

nápoje – energetické drinky, minerálky a samozřejmě káva, ať už čerstvá nebo z automatu. Možná vás to překvapí, ale 

není vůbec špatný nápad prodávat na benzínce uhlí. Co když zrovna někdo dostane zrovna chuť grilovat, je pro něj 

určitě výhodnější skočit si k vám na čerpačku, než jet do supermarketu. 

 Prezentace zboží a vliv na řidiče zákazníky

Vašim cílem by mělo být navodit atmosféru plně a přehledně zásobené prodejny.

 Nejdůležitější a nejčastěji kupované věci jsou umístěny tak, aby zákazníci museli obejít celou prodejnu a dostali  

  se k nim až na konci, i pečivo, které lidé potřebují téměř každý den je umístěno co nejdál od vchodu tak, aby  

  byl zákazník donucen přejít přes co největší část obchodu a byla tak větší možnost, že ještě něco nakoupí.

 Dražší zboží se umisťuje ke vstupu a to z toho důvodu, že při začátku nakupování se zákazník tolik nezamýšlí  

  nad tím, kolik toho nakupujeme a za kolik.

 Sezónní zboží umístěte v blízkosti vchodu do prodejny, kde si ho zákazník hned všimne.

Jedním z důležitých druhů vašeho doplňkového zboží budou dárkové předměty. Pokud vlastníte čerpací stanici 
u vesnice či menšího města nebo je vaše provozní doba delší, než je provozní doba klasického obchodu, máte 
dost vysokou šanci vydělat na dárkových předmětech. V marketingu se obecně definují různá období v roce, 
které jsou pro obchodníky zásadní. Valentýn, Velikonoce, konec a začátek školního roku, Dušičky a samozřejmě 
Vánoce. Kreativnější jedinci mohou využít i MDŽ nebo například Den matek. Navíc, manželky, přítelkyně a děti 
mají narozeniny a svátky v průběhu celého roku, a i na tyto události musíte být řádně připraveni. Sledujte také, 
co prodává ve vašem okolí a zdali by nestálo za zkoušku takové zboží také zařadit do vašeho sortimentu.

 Nejednotná šířka uliček – levné zboží je často umístěno v užších uličkách, aby se zákazník necítil příjemně  

  a dlouho se v uličce nezdržoval. Naopak nejlákavější a nejluxusnější zboží je umístěno v uličkách, které jsou až 

  dvakrát širší, než ty, kde je zboží v akci. 

 Zabraňujte zbytečně velkým mezerám na regálech v jednotlivých značkách i kategoriích zboží.

 Výška umístění zboží – nejlákavější a nejčastěji žádané zboží musí být vždy doslova na očích – tedy ve výši  

  zhruba 130 - 160 cm. Velkoobjemové zboží, bez kterého se zákazník neobejde (kapaliny do ostřikovačů, oleje, 

  pneumatiky, atd.) je možné umístit do spodních částí regálů. 

 Zboží jedné dodavatelské společnosti by mělo být vždy pohromadě a nemělo by být oddělováno konkurenčními  

  výrobky jiné firmy.

 Sladkosti u pokladen – člověk stojící frontu u pokladny jen těžko odolává chuti koupit si nějakou sladkost, nebo  

  maličkost do kapsy či kabelky. Toto pokušení je ještě větší, pokud sebou zákazníci mají děti. Ve chvíli, kdy  

  začne ratolest vyžadovat něco, co našla u pokladny, většina rodičů raději povolí.

Nezapomínejte mít všechno zboží hezky srovnané a čisté. Většina řidičů se totiž shoduje na tom, že když vle-
zou na čerpací stanici, už od dveří vidí všechno. V ”shopech” benzínových pump nakupují raději převážně muži, 
protože se zde lépe orientují a to je přesně ten impuls, který je přesvědčí o nákupu právě tam. Všechno má 
svůj řád a to má za následek, že nejen tato organizace zboží šetří řidičův čas, ale také v případě mužů i nervy, 
a možná právě proto si nákup na benzínových stanicích užívají. Nejčastěji muži nahrazují pumpu za večerku, 
a to hlavně z nedostatku času nebo jako ulehčení si práce. Cena v takovém případě nehraje rozhodující roli, 
protože člověk vlastně nákupem na benzínce ušetřil čas, který by jinak strávil zajížděním a nákupem v super-
marketu.

 Usměrňování hudbou – Hudba hrající v prodejně nemusí být vždy zcela náhodná. Z průzkumů vyplývá, že  

  rychlost hudby ovlivňuje rychlost nakupování. To znamená, že čím pomalejší hudba, tím pomalejší nákup a více  

  utracených peněz. 
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Na tomto obrázku můžete vidět půdorys mé čerpací stanice. Každá ČS je ovšem trochu jiná, v zásadě ale platí 
obecná pravidla – impulzní zboží (zboží, které zákazník kupuje bez přechozího plánování – sladkosti, časopisy) 
by mělo být umístěno v impulzních zónách, tj. v kasazóně, naproti vchodu a na cestě k pokladně. Akční zboží 
by také mělo být umístěno v místech, které vidí zákazník hned při vstupu. Zboží, kterému se říká “potřeba” 
– např. chlazené nápoje, bagety, mohou být umístěné v jiných místech, ale také dobře dostupné. A zboží, 
kterému se říká “nutnost” –  zákazník ho prostě potřebuje hned teď (např. motorový olej – potřebuji ho teď 
hned, svítí mi kontrolka) má být umístěno v “nejhorších” místech shopu, protože zákazník si ho najde, když 
ho nutně potřebuje.

 Sezónnost… aneb ovlivňuje roční doba chování zákazníků?

Určitě si během roku budete chtít občas vzít volno nebo vyjet na dovolenou. Nabízejí se dvě možnosti – buď poprosíte 

svého známého, který vás po dobu vaši nepřítomnosti zastoupí, nebo si chytře zjistíte, kdy by pro vás uzavření čerpací 

stanice nemuselo znamenat veliké ztráty.

 Pokud se rozhodnete pro první možnost, dobře si rozmyslete, koho oslovíte. Uvědomte si, že tato osoba bude mít 

v rukou vaše peníze, proto by to měl být rozhodně někdo spolehlivý a čestný, někdo komu plně věříte. 

 Obecně platí, že se na ČS prodává nejméně v lednu a únoru, protože někteří lidé nechávají v zimním období své 

automobily raději zaparkované někde v garáži. Pokud si ale budete chtít vzít volno na Vánoce, dobře si rozmyslete, kdy 

svoji čerpačku opustíte. Jak jsme již zmiňovali dříve, Vánoce jsou z hlediska marketingu důležitým obdobím a vy byste 

tak mohli přijít o zákazníky, kteří se rozhodli nakupovat dárky na poslední chvíli. Čerpačku tak zavřete spíš k večeru, 

to už je většina lidí stejně u Štědrovečerní večeře  To samé platí i o Novém roce a hlavně oslavách Silvestra. Pokud 

prodáváte ve vašem shopu alkohol, mohli byste přes toto období vydělat také slušné peníze. Sezóna začíná podle 

počasí zhruba v polovině března. Dále je sezónnost dost individuální, záleží také na umístění čerpací stanice – ve měs-

tech či na vesnicích klesají prodeje o prázdninách (v době dovolených), naopak na ČS umístěných na hlavních tazích 

jsou prázdniny hlavní sezónou. 

Jak již víte, svou čerpací stanici mám umístěnou na vesnici, proto obvykle vyrážím na dovolenou nejčastěji 
během prvních dvou červencových týdnů. Většina lidí je totiž v tuto dobu také někde mimo domov a mé tržby 
tak nejsou tolik ohroženy. V minulém roce jsem si také pořídil dva bezobslužné tankovací automaty, které za-
jistí prodej pohonných hmot bez mé přítomnosti. Díky nim si také čas od času rád udělám den volna a nemusím 
se bát toho, že by se mé tržby nějak rapidně snížily. Pokud, ale odjíždím na delší dobu, domluvím se se svým 
bratrem, který každý večer dorazí čerpačku zkontrolovat a vyprázdnit v automatu hotovostní trezor. Před 
svým odjezdem vždy zkontroluji pásku  v tiskárně a případně ji vyměním.

MÍSTNOST
PRO ZAMĚSTNACE

SKLAD

WC WC

JÍDELNÍ KOUTEK

CHLADÍCÍ BOXY
(nápoje, zmrzlina, ostatní občerstvení)

OVOCE
ZELENINA

OBČERSTVENÍ
(oplatky, chipsy, tyčinky, nápoje)

NOVINY A ČASOPISY

KÁVOVAR

ALKOHOL

CIGARETY

POKLADNA

PEČIVO

CUKROVINKY

SEZÓNNÍ ZBOŽÍ
KOSMETIKA

HRAČKY

DOPLŇKOVÝ
SORTIMENT

AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍSLADKOSTI
BONBONIÉRY

VÍNO

2 m0 4 m
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poradenství v oblasti 
čerpacích stanic

YOUR SYSTEM, spol. s r.o

Türkova 2319/5b (Prague Gate), Praha 4 - Chodov

+420 277 775 500

+420 277 775 501

info@octopos.cz

Jsme spolehlivým partnerem 

pro majitele čerpacích stanic. 

Nevíte si rady, neváhejte se  

na nás obrátit, poradíme vám!


