
Mezinárodní řetězec 
benzínových stanic na 
Slovensku 

Případová studie

Obchodní partner patří mezi největší síť čerpacích 
stanic na Slovensku. Cílem spolupráce bylo zaměřit se 
na klienty, kteří u partnera utratí méně než 50 % z 
celkových měsíčních útrat za čerpací hmoty. Mezi 
nimi se podařilo zvýšit průměrný Share of Wallet z 18 
% na 31 %.  U těch, kteří nabídky využili, vzrostla útrata 
o 238 %. Díky kampani se také 41 % nových klientů 
dostalo do kategorie se Share of Wallet nad 50 % a 
mohli se tak považovat za věrné zákazníky. 

Nárůst průměrného 
Share of Wallet 
z 18 na 31 %

Zvýšení útraty u těch, 
co nabídky využili, 
o 238 % 

41 % nových zákazníků 
mělo Share of Wallet 
nad 50 %
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Výzva
Náš dlouholetý partner patří mezi největší prodejce  pohonných hmot na 
Slovensku. Provozuje svůj vlastní věrnostní program, ale jeho prostřednictvím 
je schopen oslovit pouze stávající klienty. Neustále hledá nové cesty, jak oslovit 
a získat nové klienty. Přestože společnost klade velký důraz na práci s daty, 
některé marketingové nástroje není možné přesně měřit. Právě proto je 
velkým přínosem card-linked marketing, kde je atribuce prodejů jednou z 
hlavních předností.  

Dopad

Cíl
Oslovit nové zákazníky, kteří nevyužívají věrnostní program, navýšení 
prodejů. 

Partnerovi, u zákazníků se Share of Wallet menším než 
50 %, vzrostla během kampaně průměrná velikost 
košíku z 18 % na 31 %. 

Nárůst útraty u těch, co nabídku využili, byl o 238 %. 

Během kampaně se u 41 % nových zákazníků 
využívajících nabídku zvýšil Share of Wallet nad 50 %. 

Řešení
Využití card-linked marketingové platformy Dateio umožňuje přesně
sledovat, jakým způsobem oslovení zákazníci na nabídku reagují a jak ji
využívají. Zároveň je možné cílit na různé skupiny zákazníků podle jejich
dosavadních nákupů.

Klienti byli rozděleni do dvou skupin podle dosavadní útraty u obchodníka:
1. Klienti s Share of Wallet (podíl na velikosti peněženky) menším než 50 %

dostali 2% cashback na jakoukoliv transakci během kampaně
2. Klienti s Share of Wallet větším než 50 % měli možnost využít 1%

cashbacku


