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Ú vo dní slovo
Vážení klienti,
nový školní rok je v plném proudu,
a tak se častým tématem běžných
hovorů staly první pětky, poznámky
a u těch šťastnějších i první jedničky. S úsměvem si všímám,
jak je většina
rodičů ke svým
potomkům přísná, vůči jejich
pochybením nekompromisní a jak vysoko jim staví výkonnostní laťku. Je legrační
sledovat, jak kroutí hlavou nad
poznámkami za chování, nedostatečnou z angličtiny a jakou paniku
způsobí tajné kouření na seznamovacím kursu.
Možná čekáte moralizování, že ti,
co dnes zuří nad výkony svých potomků, nebyli jiní. Ale to je snad tak
jasné, že to netřeba ani připomínat. Raději zdůrazním, že je dobré
uchovat si patřičný nadhled. Co je
dnes ohromný malér a neřešitelná
„tragédie“, je za týden pozapomenuto v návalu nových „tragédií“ a po
letech patří při vzpomínání k nejzábavnějším školním historkám.

Desáté výročí společnosti
Diners Club Polsko
Již deset let působí v Polsku regionální zastoupení společnosti
Diners Club Int. Když v roce 1997 společnost vznikala, tvořil ji pouze
tříčlenný tým. Dnes pracuje v Diners Club Polska (DCP) 23 zaměstnanců a ti, kdo stáli u zrodu společnosti, stále působí v jejím vedení.
Během 10 let své existence získal DCP více než 30 tisíc držitelů karet,
kteří mohou kartu použít na více než 50 tisících obchodních místech.
„Být součástí vývoje společnosti od samotného
začátku je výjimečná a nedocenitelná zkušenost.
Pamatuji si náš první rok, kdy Diners Club Polska tvořili pouze tři zaměstnanci pracující společně v malé
kanceláři ve Varšavě,“ říká Katarzyna Fatyga, první
zaměstnankyně polské pobočky.
Na oslavu desátých narozenin pozval DCP své partnery, zákazníky, přátele i vedení dalších zastoupení
DC do muzea ve Wilanow Palace, který byl dříve
oﬁciálním letním sídlem polských králů. Pozvaní hos-

Přeji všem dostatečný nadhled,
samé veselé „tragédie“ a žádné
podzimní deprese.

té měli možnost navštívit královské komnaty, které
nejsou běžně veřejnosti přístupné, a kromě výborného občerstvení je čekal ještě klavírní koncert.
Večerem provázel Mateusz Kusznierewicz – olympijský vítěz v jachtingu a tvář společné karty Diners Club
a polských aerolinií LOT. Součástí oslav bylo i předání diplomů zástupcům nejvýznamnějších partnerů
a klientů, kteří se společností DCP dlouhodobě spolupracují.
„V uplynulých deseti letech se stal Diners Club
aktivním hráčem na poli luxusního zboží. Dnes máme
přes 30 tisíc klientů. Přesto je zde stále velká skupina potenciálních klientů se stabilně vysokými příjmy,
která potřebuje ﬂexibilní ﬁnanční nástroj, který by
jim přinášel další beneﬁty a především vysoce kvalitní
služby – a tuto skupinu chceme oslovit,“ říká Marek
Smolarz, Generální ředitel DCP.
„Polské zastoupení Diners Clubu patří celosvětově
mezi nejúspěšnější a já jim z celého srdce přeji mnoho
dalších úspěšných let,“ říká Eva Kárníková, Generální ředitelka Diners Club Czech, a dodává: „S Diners
Club Polska máme mnoho společného, dokonce i to,
že naše společnosti vznikaly ve stejné době. Diners
Club Czech bude slavit desáté výročí příští rok a oslava v Polsku nasadila laťku hodně vysoko.“

Ing. Eva Kárníková, MBA
výkonná ředitelka
společnosti Diners Club Czech
V Praze 5. října 2007
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Road Account v pra xi

Road Account přináší hlavně ekonomické výhody
Kartu Diners Club Road Account (DCRA) používá k úhradě mýtného na českých i rakouských dálnicích stále více společností. Jednou z těch, které tento produkt využívají nejdéle, je VALATRANS, a.s.
Ing. Karel Vala, předseda představenstva společnosti, nám na toto téma poskytl krátký rozhovor.
Jak dlouho používáte produkty Diners Club?
Road Account jsme začali používat v dubnu 2006
pro platbu mýtného v Rakousku. Když Diners Club
nabídl možnost využívat jej i v České republice, tak
jsme pochopitelně tuto nabídku využili.

Kolik vozidel máte na DCRA registrováno?
Kartu Diners Club Road Account používáme pro
všechny naše vozy, které musí platit mýtné na rakouských i českých dálnicích systémem post-pay.
Celkem se jedná zhruba o 110 vozidel.

Proč jste se rozhodli používat DCRA?
Vedly nás k tomu hlavně výhodné podmínky, které
nám Diners Club nabídl, a také rychlé a bezproblémové jednání se zástupci společnosti, kteří nám
pomohli se zavedením karty Diners Club Road
Account do provozu.

Jak jste spokojeni s funkčností DCRA?
Zpočátku samozřejmě chvíli trvalo, než jsme si na
systém spolupráce zvykli, a také se vyskytlo pár
provozních problémů mezi Diners Clubem a provozovateli mýtných systémů. Dnes je ale vše již
vyřešeno a karta funguje k naší plné spokojenosti.

Jaké výhody vám používání DCRA přináší?
Jsou to především ekonomické výhody, a to jak
z hlediska provozních úspor, tak z hlediska systému úhrady mýtného, kdy nemusíme skládat
ﬁnanční záruky, které by pro společnost naší velikosti byly velmi vysoké.
Myslíte si, že se DCRA vyplatí i menším ﬁrmám?
Určitě ano, protože i menší ﬁrmy ocení jednoduchost úhrady mýtného, kterou karta Road Account
nabízí, a také již výše zmiňované ekonomické výhody.

Doprava kamionová
Liptál 483, CZ-756 31 Liptál
DIČ: CZ26783827
tel.: +420 571 498 400; mob: +420 737 250 140, 605 200 363; fax: +420 571 498 406
e-mail: vala@valatrans.com
Společnost se zabývá mezinárodní kamionovou dopravou s hlavní orientací na západní Evropu.
Mezi hlavní destinace patří Německo, Itálie, Francie, Rakousko, Benelux, Španělsko. Našim zákazníkům můžeme nabídnout dlouholeté zkušenosti v
oblasti nákladní dopravy, flexibilitu, efektivnost a vysokou spolehlivost. Jsme zapojeni do celosvětové sítě zabezpečení přeprav nákladů společnosti
QUALCOMM (600 000 jednotek na světě).
Pro naše klienty zajišťujeme:
přepravu celovozových zásilek (mezinárodní i vnitrostátní)
pojištění nákladu ve výši 7 000 000,- dle CMR (u společnosti Allianz)
kontakt se zákazníkem v pěti světových jazycích (anglicky, německy, italsky, francouzsky, maďarsky)
nepřetržitou kontrolu nákladu - všechny vozy jsou vybaveny mobilním satelitním zařízením QUALCOMM - možnost
dálkového přístupu k monitoringu vašeho nákladu

I nformujeme

Chcete zrušit zasílání papírových výpisů?
Spolu s říjnovým DC Infem a výpisem transakcí jste v obálce obdrželi i leták
na zrušení papírových výpisů. Pokud jste registrováni v systému E-Account,
můžete si zrušit zasílání papírových výpisů a využívat pouze jejich elektronickou verzi.
V menu systému E-Account zvolte možnost zasílání upozornění o novém výpisu e-mailem a budete mít jistotu, že se o nově vygenerovaném výpisu včas
dozvíte. Navíc takto budete mít výpis k dispozici již třetí den v měsíci.
Pokud se obáváte, že v případě zrušení zasílání papírových výpisů zapomenete na úhradu vyúčtované částky, nastavte si na svému bankovním účtu
inkaso ve prospěch společnosti Diners Club a nebudete již muset na pravidelné platby myslet. Potřebný formulář najdete na našich stránkách v sekci
Ke stažení.

E-ACCOUNT

Tváře DC

Raději odpovídám na telefonické dotazy
V minulém čísle DC Infa jsme vám představili Katarínu Hanovou, která pracuje na zákaznickém servisu
Diners Club. Další hlas, se kterým se na naší lince můžete setkat, patří Monice Lacinové.
Co vás přivedlo do Diners Clubu?
Když jsem po skončení školy sháněla zaměstnání
a zjistila jsem, že Diners Club nabízí práci na Customer Service, tak jsem to zkusila. Jméno Diners
Clubu jsem znala ze školy, protože jsem studovala
management obchodu a služeb, takže jsem věděla,
o čem to zhruba bude.
Baví vás práce na zákaznickém servisu?
Baví. Líbí se mi, že jsem v kontaktu s klienty, i když
to nebývá vždycky snadné. Raději odpovídám na
telefonické dotazy než na e-maily, které se mi
zdají příliš neosobní, i když ne všechny telefonáty jsou vždy příjemné. Při komunikaci po telefonu
mám ale možnost klientovi vše pořádně vysvětlit

a pokud je potřeba, mohu některé věci zopakovat
či popsat podrobněji, aby klient zavěšoval telefon
s pocitem, že jsem mu odpověděla a pomohla tak,
jak potřeboval.
Jaké jsou nejčastější dotazy, na které odpovídáte?
Často volají lidé, kteří se ptají, jak a kde vlastně
mohou kartu Diners Club získat, hodně často odpovídáme také na otázky ohledně převodu bodů
na míle ve věrnostním programu ČSA OK Plus
a další velkou skupinu požadavků tvoří změny adresy či jiných údajů, registrace do systému
E-Account nebo zrušení zasílání papírových výpisů.
Těch otázek se samozřejmě objevuje hodně. Velmi

frekventované jsou také dotazy na Road Account,
jehož fungování potřebuje mnoho klientů podrobněji vysvětlit.

Jeden tip – dálnice zdarma

Spustili jsme databázi obchodníků

Pokud v září nebo říjnu uskutečníte transakce kartou Diners Club v souhrnné hodnotě alespoň 7 777 Kč v daném kalendářním měsíci, můžete
se zapojit do soutěže Jeden tip. V tomto kole je ve hře dálniční známka
pro vůz do 3,5t na rok 2008.

Jedním z nejčastějších požadavků držitelů karet Diners Club v letošní anketě
byla databáze obchodníků akceptujících karty Diners Club dostupná on-line
na našich internetových stránkách. Jak jsme slíbili, databáze je od začátku
září dostupná v sekci Obchodní místa – Provozovny.

V minulém čísle DC Infa jsme se ptali, kolik držitelů karet Diners Club má
pro své blízké vystavenou dodatkovou kartu. Správná odpověď byla 646
a nejvíce se jí svým tipem přiblížil Jaroslav V. z Pcher. Jako výhru získává
kredit 2 000 Kč, který mu odečteme z vyúčtování transakcí realizovaných v průběhu září.

Jedná se o první verzi databáze, která nabízí možnost vyhledávání obchodníků podle části názvu ﬁrmy, adresy či charakteru prodejny. Veškerá data
dostupná v databázi pochází ze zdrojů partnerských bank, které zajišťují
akceptaci karet Diners Club u obchodníků. Vzhledem k tomu, že data pochází z různých systémů, mohou se zatím v databázi vyskytovat duplicitní
záznamy, které však budeme postupně odstraňovat.

Otázka pro nové kolo zní: Kolik vozidel ke 30. září používá kartu
Diners Club Road Account pro úhradu mýtného na českých a rakouských dálnicích?
Vaše tipy očekáváme do 20. listopadu na adrese: soutez@dinersclub.cz.
Spolu s odpovědí uveďte prosím i čtyři poslední číslice z čísla vaší karty.

Aktualizace databáze bude probíhat jednou za půl roku, proto je třeba
chápat výsledky vyhledávání s ohledem na datum poslední aktualizace databáze.
Pokud v systému narazíte na nějaké zásadní nedostatky, uvítáme, když
nás na ně upozorníte.
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Pro dr žitele

O mluva

Letištní salónky Bohemia a Moravia podruhé
V srpnovém čísle našeho bulletinu si v článku o letištních salóncích Bohemia a Moravia zařádil tiskařský šotek a k článku nám přimíchal chybné fotograﬁe.
Omlouváme se tímto společnosti Letiště Praha s.p., která salónky Bohemia a Moravia na pražském letišti provozuje, i všem držitelům karet Diners Club, které
uveřejněné fotograﬁe zmátly. Přikládáme tentokrát již správné obrázky.

Bohemia Lounge – tel.: +420 220 115 515 / 220 116 015

O CHUTNÁVKA

Moravia Lounge – tel.: +420 220 115 908 / 220 115 909, www.prg.aero (sekce VIP service)

GOLFU V

Jistě jste již organizovali pro své zaměstnance, obchodní partnery
či klienty různé sportovně-společenské akce. Už jste vyzkoušeli
bowling, motokáry, paintball a hledáte něco nového?
Nabízíme Vám populární, ale zatím ještě ne tolik rozšířený
golf. Pro seznámení s tímto sportem je možno zorganizovat golfovou akademii, během které budou mít všichni
účastníci možnost pod vedením profesionálních trenérů
v čele s Head-Pro Janem Juhaniakem se aktivně seznámit
se s tímto sportem.
Dle zkušeností doporučujeme vymezení cca 3 hodin
v dopoledních nebo odpoledních hodinách dle Vašich preferencí. V úvodu je připraveno seznámení s historií golfu a našeho
golfového klubu, který se řadí mezi jeden z nejstarších klubů v České
republice a v loňském roce oslavil 80 let. Poté naši profesionální
trenéři v prostoru cvičného areálu předvedou základní golfové
odpaly a pro motivaci všech účastníků následuje malá exhibice
jejich golfového umění.
V další části programu je již prostor věnován účastníkům, aby si
vyzkoušeli a „okopírovali“ vše, co jim trenéři předvedli v úvodu.
Profesionální trenéři jsou po celou dobu přítomni a individuálně se
věnují každému z nich. Závěr první části golfové akademie patří soutěži
o „Nejdelší odpal“ („Longest drive“), při které se většinou rozpoutá velká
bitva mezi „novými golﬁsty“. V druhé části programu se skupina přesune
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na puttovací green, kde pokračuje výuka golfu a to jeho další části – puttování. Každý
účastník obdrží putter a vlastní jamku a hurá trénovat, aby zužitkovali své nově nabyté
golfové schopnosti v závěrečné „puttovací soutěži“.
Tím ovšem program pro skupinu v prostoru golfového klubu nemusí končit. Po
skončení golfové akademie je možno zajistit občerstvení s posezením v klubové
restauraci nebo na terase s nádherným výhledem na golfové hřiště. Program lze
také zpestřit dalšími aktivitami např. ochutnávkou vína, doutníků, kosmetickým
studiem pro ženy či dalšími sportovními aktivitami.
Pokud máte v okolí golﬁsty, je samozřejmostí uspořádání ﬁremního
turnaje, jehož součástí může být také golfové akademie pro negolﬁsty.
Unikátní lokalita a snadná dopravní dostupnost v rámci Prahy
je výraznou předností Golf Clubu Praha. V tomto sportovním
odvětví je potřeba být neustále aktivní, vytvářet nabídky na
míru pro stále rostoucí počet golﬁstů. A proto Vás srdečně
zveme „ochutnat“ tento nový sport v našem golfovém areálu
a vyzkoušet některý z našich dalších produktů, které jsme
připravili pro letošní sezónu.
GOLF CLUB PRAHA, Plzeňská 401/2, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 216 584, GPS: 50° 03’ 43” N, 14° 20’ 19” E
e-mail: gcp@gcp.cz

www.gcp.cz

