
Mezinárodní řetězec 
benzínových stanic v Rumunsku

Případová studie

Obchodní partner zvýšil svůj podíl na trhu mezi 
uživateli Moneyback o 5 procentních bodů již během 
6 měsíců spolupráce a to díky užití card-linked 
marketingu. V důsledku CLM kampaní se prodeje 
zvýšily v rozmezí o 20-25 % a návratnost investice 
přesáhla 150 % v hrubých ziscích. 

Nárůst tržního podílu 
o 5 procentních 
bodů již za 6 měsíců

Zvýšení prodejů 
o 20 - 25 %

Dosažení návratnosti 
investice >150 %
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Výzva
Náš partner patří mezi přední prodejce na trhu pohonných hmot se 
zavedenou celostátní sítí stanic. Zvýšení tržního podílu na takto vyspělém 
a kompetitivním trhu skrze tradiční metody prodeje a marketingu se 
prokazovalo být čím dál tím obtížnějším úkolem. Proto se partner rozhodl 
otestovat CLM jako nový marketingový nástroj a oslovit své zákazníky s 
nabídkami cashbacku. 

Dopad

Cíl
Zvýšení tržního podílu skrze akvizici nových zákazníků a zároveň 
upsellingu u stávajících zákazníků.

Obchodníkovi jsme navýšili tržní podíl u 
zákazníků naší partnerské banky o 5 
procentních bodů. Metodologie měření byla 
jednoduchá – podívali jsme se na tržní podíl 
hráče v jejich vertikále pro celou skupinu 
zákazníků od počátku spolupráce a viděli jsme 
5% nárůst za 6 měsíců od vstupu obchodníka 
na naši platformu.

S ohledem na výchozí bod došlo k cca 20-25% 
nárůstu v prodejích v síti těch stejných 
obchodů a k více než 150% návratnosti 
investice v hrubých ziscích.

Řešení
Spolupráce s Dateio, jehož platforma dosahuje v Rumunsku na více než
400 tisíc klientů, umožní obchodníkovi poskytnout slevové nabídky na
míru přímo do bankovních aplikací klientů.

Dateio agreguje finanční transakce z několika partnerských bankovních
institucí. Algoritmy firmy pracují s velmi přesným datasetem o nákupním
chování zákazníků. Nejenže získal obchodník nový aktivační kanál, ale
získal také nový vhled do dat. Jednou ze základních metrik užívanou v
Dateio k nastavení cílení kampaní je tzv. „Share-of-Wallet“ (podíl na
velikosti z peněženky).

Na základě této metriky se firma rozhodla ve výchozích kampaních
rozdělit cílovou zákaznickou skupinu na několik segmentů a to podle
jejich průměrné útraty a věrnosti vůči obchodníkovi.


