PRO PROSPERITU

získejte nové zákazníky
udržte si je
prodejte jim dvakrát tolik

Co vám přinese program pro vaši prosperitu
Program pro vaši prosperitu jsem zvolil a doplnil na základě svých 30tiletých zkušeností s podnikáním a
marketingem. Obsahuje vše, co potřebujete pro udržení a rozvoj vašeho podnikání.
Skládá se z těchto částí:

základ:

BENEFIT PROGRAM

Přínosy:
•
•
•

přivede k vám nové zákazníky
zajistí udržení získaných zákazníků
zdvojnásobí tržby na jednoho zákazníka

prémie:

+

KNOW-HOW PRO AKTIVNÍ
PRODEJ

Komu je program určen
Program je připravený na míru menším a středním podnikatelům, kteří přímo komunikují se zákazníky
(B2C sektor). Vyhovuje zejména těm, kteří podnikají v oblasti maloobchodu a veřejného stravování. Ale
dobře ho využijí i podnikatelé ve službách a další oblastech. Je vhodný například pro tyto oblasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prodejny potravin a rychloobrátkového
zboží
prodejny oděvů a obuvi
drogerie a papírnictví
prodejny hraček
knihkupectví a hudebniny
prodejny elektro a elektroniky
nábytek
stavebniny
lékárny
čerpací stanice
prodejce automobilů
servisy
hotely

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

penziony
restaurace
bary
občerstvení a fastfoody
fitness centra
kadeřnictví
cestovní kanceláře
stavební firmy
řemeslníky
a další…

Proč se zaměřuje na věrné zákazníky
Známá poučka uvádí, že získat nového zákazníka je až 10x nákladnější, než si udržet stávajícího. Nejen
to. Jak ukázala covidová epidemie, v nejistých časech má podnikatel největší jistotu ve věrných
zákaznících. Kupříkladu podnikatelé, kteří měli kontakty na své zákazníky, je dokázali pozvat k nákupu,
i když byla jejich restaurace nebo prodejna zavřená a prodávali třeba jen z okénka.
Průměrná skladba zákazníků vypadá takto:

vyhledávači slev
(5–10 %)
vytvoří
5 % tržeb

občasní zákazníci
(50-70 %)
vytvoří
10-30 % tržeb

věrní zákazníci
(20-50 %)
vytvoří
60-70 % tržeb

A věrní zákazníci také přinesou cca 70-80 % zisku, protože náklady vynaložené na jejich udržení jsou,
jak už bylo řečeno, podstatně nižší.

Důležitým faktorem, podstatně ovlivňujícím výši tržeb a zisku, je schopnost prodat věrným zákazníkům
více. To znamená jednak je přimět k častějším návštěvám, jednak zvýšit jejich útratu na návštěvu. Se
znalostí potřebných postupů to není velký problém.
Program pracuje se znalostí psychologie rozhodování zákazníků. Tyto znalosti převádí do jednoduchých
postupů, které se snadno aplikují v praxi. Všechny návody a pokyny v programu jsou zaměřeny na praxi,
jednoduché zavedení a okamžitý efekt. Získáte je v podobě názorných příruček jako součást programu.

Jak funguje BENEFIT PROGRAM
Benefit program od myWorld je špičkový věrnostní systém, který vám umožní získat nové zákazníky,
mít přehled o stávajících a povzbuzovat je výhodami k dalším nákupům. Jeho největší výhodou je, že
není omezený na jednoho podnikatele (pak by nepřiváděl nové zákazníky), ale je otevřený. Zákazník
s věrnostní aplikací nebo i kartou tedy může s výhodami nakupovat u všech podnikatelů, kteří jsou do
tohoto programu zapojení. To mu mezi zákazníky dodává atraktivitu.
V současné době je do programu zapojeno cca 300.000 podnikatelů v 55 zemích světa a 15 milionů
zákazníků. V ČR je cca 0,5 milionů registrovaných zákazníků.
Podnikatel se do programu zapojí jeho zakoupením a stává se Partnerem. S Benefit programem
současně získá výše uvedenou prémii, sestávající z:
•
•
•

příručky „Otestujte si svou prodejnu (podnik)“
brožury 100 tipů & triků pro aktivní prodej
měsíční newsletter a další dlouhodobou marketingovou podporu

Tato prémie je zahrnuta do ceny programu a nijak ji nenavyšuje.

Benefit program z pohledu podnikatele
Každý zákazník, který je registrovaný v Benefit Programu myWorld (viz dále) automaticky dostává při
nákupu dvě výhody:
•
•

cashback (procento z ceny nákupu, které dostane zpět)
shopping points (digitální nákupní body, fungující podobě jako nálepky v supermarketech – je
možno je vyměnit za akční nabídky), dále SP

Výše cashback i shopping points je dána smluvně, pro každý obor existuje jejich minimální výše.
Například pro potraviny je to 2 % cashback a 1 SP, pro PET shopy 7 % (3 % cashback a 4 % SP). Konkrétní
výši ve vašem oboru vám sdělím. Partner může poskytovat i vyšší výhody, než je minimum.
Tyto výhody automaticky a bezprostředně po nákupu poskytuje zákazníkovi společnost myWorld, která
Benefit program vlastní. Partnerovi pak na konci měsíce vyfakturuje provizi, do které jsou tyto výhody
zahrnuty + cca 1% provozní provize. Většinu provize tedy tvoří výhody, které Partner poskytl svým
zákazníkům.
Partner může dále nabídnout zákazníkům akce. Vytváří je s pomocí jednoduchého programu ve svém
dashboardu. Tyto akce (deals) poskytují slevu za SP. V současnosti se tyto slevy přesouvají především
na e-shop Benefit Lounge (viz obrázek):

Funkce se liší podle úrovně Benefit programu (viz kapitola Ceny). V základním programu může Partner
načítat výhody zákazníkům, vytvářet Deals, má k dispozici jednoduché přehledy. V Premium programu
může zákazníky registrovat a používat pokročilou analytiku (CRM program). V tomto programu je také
možné propojení s e-shopem.

Ovládací panel (dashboard) vypadá takto:

Profil Partnera a kontakt je uveden na webu www.myworld.com/cz. Zde se také zveřejňují jeho Deals.

Benefit program z pohledu zákazníka
Zákazník získává nárok na výhody Benefit programu bezplatnou registrací, která není podmíněna
žádnými závazky. Registrovat se může buď prostřednictvím Partnera, Marketéra (člověk, který
zajišťuje distribuci programu a buduje nákupní síť), případně na webu.
Při registraci může dostat plastovou kartu (dnes už téměř není využíváno), nebo si stáhne bezplatnou
aplikaci (pro android zde a pro iOS Apple zde). Aplikace umožňuje nejen načítat výhody, ale má i řadu
dalších funkcí (viz dále).
Zákazník má k dispozici webový účet, jehož jménem a heslem se přihlašuje i k mobilní aplikaci. Na tento
účet je po nákupu připsán cashback a SP. Cashback se po dosažení dané minimální výše (nyní 1.500 Kč)
odesílá na bankovní konto zákazníka. SP je možno elektronicky uplatnit k získání dealu nebo nákupu na
Benefit Lounge, jak jsem už uvedl.
Zákazník má k dispozici vyhledávání Partnerů na webu www.myworld.com/cz nebo v mobilní aplikaci.
Může vyhledat například jen fyzická místa, nebo e-shopy. Více informací, jak funguje program z pohledu
zákazníka najdete na https://www.myworld.com/cz/how-it-works

Funkce mobilní aplikace:
Vyhledání
nejbližších
partnerů, kteří
vám dají slevu

Potřesením se
zobrazí čárový
kód karty

444 online
obchodů
dostupných
z aplikace

Platba
eVoucherem
přímo z aplikace

Ceny

Základní – Partner program
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zalistování ve všech 55 zemích myWorld Benefit Programu (webová stránka a myWorld App)
Akceptační místo pro myWorld Cards
Načítání obratu přes App nebo PC (v Partner App s čárovým kódem nebo QR kódem)
Partner Suite pro jednoduchou správu profilu
Samolepky zdarma pro umístění u vstupu do Vaší provozovny
Speciální B2B nákupní možnosti
Modul pro vytváření Deals
Modul k dočasnému navýšení Cashbacku jako motivace k nakupování (Super Cashback)
Marketingová, vědomostní podpora a konzultace v ceně

Cena: 7.990 Kč + DPH

Profesionální – Premium Partner program
Navíc k možnostem, které nabízí Partner Program, zde můžete také registrovat nové myWorld
nakupující a stálé zákazníky. Obdržíte své vlastní informační flyery, stejně jako přístup k modulům pro
Management vztahů se zákazníky a statistiky obratů. A navíc díky Marketing Bonusu ve výši až 1 % z
nákupní částky profitujete ze všech nákupů, které Vámi registrovaní nakupující uskuteční v rámci
myWorld Benefit programu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výhody z Partner Programu
Registrace nových nakupujících přes App nebo PC (Partner App)
Modul pro management vztahů se zákazníky (CRM)
Vlastní informační flyer
Modul pro statistická vyhodnocení
Modul pro newslettery
Modul pro zákaznické průzkumy
Zapojení online shopu
Marketingová, vědomostní podpora a konzultace v ceně

Cena: 39.900 Kč + DPH

Prémie – know-how pro aktivní prodej
S Benefit programem od myWorld získáte bezplatně:
•
•
•

příručku „Otestujte si svou prodejnu (podnik)“
brožuru 100 tipů & triků
měsíční newsletter a další dlouhodobou marketingovou podporu

Dále pak máte možnost využít v rámci konzultací moje vědomosti a zkušenosti z více jak 30 leté praxe,
školení, webináře atd.
Podpora se řídí uvedeným cílem, aby vám program zajistil:
•
•
•

přivedení nových zákazníků
udržení získaných zákazníků
zdvojnásobení tržeb na jednoho zákazníka

O mně – kdo pro vás má tento program
Jmenuji se Miloš Toman a už více jak 25 let se věnuji podpoře malého a středního
podnikání a hledání cest ke zvýšení prosperity podnikatelů.
Tak vznikla koncepce intuitivního marketingu, založená především na vztazích se
zákazníky a způsobu, jak se odlišit od konkurence, zejména té velké.
Nástroje, které jsem objevil a vyzkoušel jsem nejdříve popsal ve dvou knihách:
Intuitivní marketing (v roce 2016 vyšlo třetí aktualizované vydání) a Intuitivní
reklama, vydaných nakladatelstvím Management Press. Pak také v dalších
knihách.
Intuitivní marketing je jedinou českou koncepcí, o níž se učí na vysokých školách a je uváděna v
odborných publikacích jako jeden z marketingových směrů. Především však slouží veřejnosti, podnikání.
Přednáším jako lektor v kurzech marketingu, obchodních dovedností, reklamy a managementu, a to jak
v České republice, tak ve Slovenské republice. Poskytuji poradenství a školení zejména na téma
strategického i praktického využití marketingu v malém a středním podnikání.
Moje biografie je zařazena v prestižní encyklopedii Who is...(v České republice).

Kontakt
Chcete se stát Partnerem a rozvíjet svoji prosperitu, nebo nejdříve získat více informací pro svoje
rozhodnutí? Kontaktujte mě:
Ing. Miloš Toman
Intuitivní marketing s.r.o.
Tel.: +420 604 157 752
toman@intuitivnimarketing.cz
www.intuitivnimarketing.cz

