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Úvodní slovo
Vážení klienti,
vítejte na počátku období velkého
vzpomínání na dobu před 20 roky.
Když dovolíte, uvedu Vás do atmosféry osobní
vzpomínkou.
Pracovala jsem
ve Státní bance
Československé v oddělení
platebního styku
a měla za úkol
mapovat a následně připravo
vat podmínky pro
zavedení mezinárodních kartových
systémů v naší zemi. Tehdejší Československá spořitelna pozvolna
rozvíjela svůj autonomní kartový
systém, Živnostenská banka vydala svoji první tuzexovou kartu, ale
obecně byl svět platebních karet
půda neoraná.
Osobně jsem zažila, jak v tehdejší západní cizině ti šťastnější, kteří
měli tu možnost a mohli vycestovat,
nechápavě pozorovali přístroj ve zdi,
ze kterého padají peníze a kreditky
jsme znali jen ze špionážních ﬁlmů.
Dnes, po dvaceti letech, nám snad
naštěstí jako jediné zbylo stále přežívající označení „kreditka“ pro vše, co
má tvar platební karty. Nikdo nerozlišuje, zda jde o kartu kreditní, debetní
a nebo charge.
Jsem ráda, že jsme se všichni dočkali svých „kreditek“, i když nevím,
jak vysvětlíme svým dětem, jak výjimečná věc to kdysi byla. Je ale lepší
vysvětlovat, nevysvětlitelné, než to,
co je to ta „kreditka“ a proč je u nás
nemáme.

První rok pod křídly
Discover Financial Services
V loňském roce získala americká kartová společnost Discover Financial
Services od společnosti Citigroup značku Diners Club International. Tato
transakce se nijak nedotkla jednotlivých zastoupení společnosti Diners Club
International, která nadále zůstala původním vlastníkům, týkala se výhradně
značky, licenčních práv a zaměstnaneckého poměru pracovníků společnosti
Diners Club International.

V první fázi integrace se podařilo úspěšně začlenit tým zaměstnanců a většinu obchodních aktivit DCI do struktury Discover Financial Services.
Jedním z prvních kroků vedení Discover Financial Services byla obměna loga společnosti
Diners Club, která by měla symbolizovat celkové
oživení aktivit.
Navázání spolupráce s dalšími partnery, kteří
by akceptovali karty Diners Club bylo považováno za klíčové hned od začátku. Pokrok se
dostavil a předčil veškerá očekávání. Byla podepsána dohoda se společností Six MultiPay,
která v budoucnu významně přispěje k navýšení akceptace ve Švýcarsku, Německu, Belgii, Nizozemí a Lucembursku. Stejná smlouva
byla uzavřena se společností Elavon, která se
zaměřuje na akvizici obchodníků zejména ve
Velké Británii a částečně i v ostatních zemích
západní Evropy a se společností Ventura Infotek, která zajišťuje stejné služby v Indii.

Společnost Discover Financial Services plánuje během nejbližších let vytvořit společnou
strategii pro obě značky s cílem využít celosvětové prestiže značky Diners Club International, a také využít rozsáhlé globální sítě
obchodních míst DCI. Naopak DCI využije
rozsáhlé sítě obchodních míst Discovery ve
Spojených státech, Mexiku a díky spolupráci
China Union Pay také v Číně. Možnost platit kartami Diners Club v rámci obchodní sítě
Discover by měla být uvedena do provozu již
do konce tohoto roku.
Nejdůležitější změnou, která se dotkla klientů, byla změna akceptace karet Diners Club
v bankomatech, kde došlo k ukončení spolupráce se společností Cirrus a její nahrazení globální síťí Pulse. Výhodou pro klienty
je i spuštění nového globálního vyhledávače bankomatů dostupného přes internetové
stránky.

Ing. Eva Kárníková, MBA
generální ředitelka
společnosti Diners Club Czech
V Praze 5. října 2009
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Zasloužíte si něco vyjímečného...
Letecké eurovíkendy od 5 000 Kč + let. taxy
Exotické zájezdy od 12 070 Kč + let. taxy
Sleva 10 % na objednávky s heslem Diners Club
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Akční nabídky denně na
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NATOUR spol. s r. o.
Rooseveltova 6/8, Brno
Tel./fax: 542 215 713,
Mobil: 603 315 813
E–mail: letenky@natour.cz

A kceptace

Akceptace karet Diners Club v Řecku
Přestože nám již začal podzim, vydáme se s dnešním dílem naší pravidelné rubriky o akceptaci karet Diners Club
v zahraničí do tradiční letní destinace, a to Řecka.
Tato republika leží na jihu Balkánského poloostrova a patří k ní na dva tisíce
ostrovů a ostrůvků, které se nachází převážně v Egejském moři. Svou rozlohou 132 000 km2 se řadí na 94. místo na světě. Nejvyšší hora Olymp měří
2 917 m. Úředním jazykem je řečtina.

Restaurace
4 Seasons

Golden Phoenix

Beer academy

Ithaki

La Pasteria
Meat Square

Boschetto

Jimmy & the Fish

Mythos

Samostatné Řecko vzniklo ve dvacátých letech 19. století odtržením od
Osmanské říše. V roce 1974 se Řecko po demokratických volbách stalo
parlamentní demokracií, čímž bylo ukončeno období vojenské diktatury
a monarchie. V roce 1952 se stalo členem NATO a v roce 1981 členem
evropského společenství.

Casa di pasta

Kastellorizo

Pasaji

Chinese Restaurants

Kitchen bar

Pizza Hut

Dionysos

L Abreuvoir

Prytaneion

Friday's

La Bussola

Spondi

V současné době jsou karty Diners Club akceptovány ve více než 60 000
řeckých podniků včetně 1 450 hotelů, 2 200 restaurací a téměř 52 000
maloobchodů. Karty Diners Club přijímá 96 % 4* hotelů, 100 % 5* hotelů
a samozřejmě všechny velké nadnárodní obchodní řetězce.

Autopůjčovny
Avis

Europcar

Lion Rental

Budget

Hertz

Všechny řecké i mezinárodní aerolinky akceptují karty Diners Club.
Kartami Diners Club lze vybrat hotovost z 263 bankomatů Citibank.

Mezinárodní hotelové řetězce
Belvedere Hotel

Hilton

Louis Hotels

Best Western

Holiday Inn

Marriott Hotels

Blue Horizon

Hyatt

Meridien

Club Med

Intercontinental

Soﬁtel

AKS Hotels

Elounda beach

Porto Carras

Aldemar hotels

Elounda mare

Porto Hydra Hotel

Astir Palace

Grand Resort hotels

St George Lycabettus

Capsis Hotels

Grande Bretagne Hotel

Chandris Hotels

King George Palace

The Myconian
Collection Hotels

Electra palace

Macedonia Palace

Hotely

Cestovní agentury
Amphitrion promotions

Esser travel

Manessis

Attika primioum

Europlan travel

Signature travel

Balakakis

Ginis vacances

TUI Hellas

Cosmorama

Heronia travel

Diners cosmos

HRG greece

Počet smluvních partnerů v Řecku
dle sektoru
51 255

2 515
2 000
263 1 280
maloobchodní síť

ostatní

bankomaty

čerpací stanice/autopůjčovny

letecké spol./cestování

DINERS CLUB OF GREECE
FINANCE COMPANY S.A.
54 Syngrou Ave, 11742 Athens
Tel.: 2109245890
Fax: 2109245855
www.dinersclub.gr

Naši par tneř i

Weco Travel nenabízí nulové
poplatky, ale kvalitní služby
Cestovní kancelář Weco-Travel (CZ), s.r.o. jsme ještě pod názvem Intercontact představili v DC Infu před třemi lety.
Dnes patří tato společnost do evropské sítě s dánským majitelem, je součástí globální sítě cestovních kanceláří
Radius a roste i díky čerstvé akvizici cestovní kanceláře Odeon. Znovu jsme si tedy povídali s jejím ředitelem
Petrem Přibylem.
ností nebo jakékoliv další informace. My v tomto ohledu fungujeme jako konsolidátor a našim
partnerům a koncovým zákazníkům nabízíme
spojení a kompletní ceník všech trajektových
společností, čímž roli jednotného distribučního
systému suplujeme. Dokonce i přes postupující
krizi, která se samozřejmě projevuje i v cestovním ruchu, poptávka po této službě roste.

Co se změnilo od našeho posledního rozhovoru?
Tak především se Intercontact stal součástí regionální sítě cestovních kanceláří Weco-Travel
působících ještě na trzích v Polsku, Rumunsku
a Maďarsku. Druhou velkou změnou byla letošní
koupě cestovní kanceláře Odeon. V květnu jsme
naše nové kolegy přestěhovali do společných
prostor a ke konci roku dojde k dokončení fúze.
Toto spojení je součástí naší dlouhodobé strategie růstu, kdy nám jde jednak o organický růst
a jednak o vhodné akvizice.
Proč jste si vybrali právě CK Odeon?
Odeon jsme si vybrali zejména proto, že má podobné zaměření jako Weco-Travel, a také proto,
že může obohatit naši nabídku. Zatímco Weco
Travel se kromě služebního cestování zaměřuje především na incentivní zájezdy a outgoing,
Odeon se specializuje také na organizaci velkých kongresů v České republice. Nyní můžeme
jak klientům Odeonu, tak klientům Weco-Travel
nabídnout mnohem širší portfolio služeb a navíc
využijeme nákladových synergií, kdy ušetříme
například na pronájmu kanceláří, lépe využijeme
naše účetní a administrativu.

Jaké další služby nabízíte svým klientům?
Hlavním těžištěm naší nabídky je ﬁremní cestování, tedy komplexní zajištění služebních cest. Naší
silnou stránkou jsou ale také originální incentivní
zájezdy všeho druhu a zaměření nebo populární
team building. Dále nelze zapomenout na naše
golfové zájezdy a takzvanou dovolenou na míru.
Veškeré uvedené produkty a programy organizujeme pro naše klienty v zahraničí i v ČR.
Jste tedy schopni zajistit program kdekoliv?
Prakticky ano. Samozřejmě závisí na klientovi,
kam chce své hosty pozvat a jaký na to má rozpočet. Pokud není klient pevně rozhodnutý, rádi
mu s výběrem destinace pomůžeme, ale řada
ﬁrem má dlouhodobější plán destinací, které
chtějí navštívit a zde se potom snažíme v maximální možné míře dodržet přání klienta. My
pak máme díky kolegům z ostatních zastoupení
Weco-Travel i díky našemu členství v globální
síti cestovních kanceláří možnost oslovit partnery prakticky ve všech zemích světa a zařídit zde
požadovaný program, ať už se jedná o projížďku
v supersportech po Toskánsku, návštěvu ledového hradu v některé ze severských zemí nebo
golfový turnaj v jižní Africe.

Která ze služeb, jež nabízíte, je v současnosti
vašimi klienty nejvyhledávanější?
Velmi úspěšnou oblastí je například nabídka trajektových lístků. Jedná se o službu, kterou nabízíme jak individuální klientele, tak i například
přepravním ﬁrmám, autobusovým dopravcům
a ostatním cestovním kancelářím. Funguje to tak,
že pokud potřebují v rámci svého zájezdu zajistit
přepravu trajektem nebo Eurotunnelem, my jim
zprostředkujeme koupi trajektových lístků.
Je tato služba něčím výjimečná?
Svým způsobem ano. Na rozdíl od aerolinek
nemají trajektové společnosti žádný jednotný
rezervační systém, který by zájemcům umožnil
jednoduché srovnání cen jednotlivých společ-

Dlouhodobě svým zákazníkům nabízíte Deponovaný účet Diners Club a reportingový systém
Global Vision. Jaké s nimi máte zkušenosti?
Obojí jsou produkty, které nám i našim klientům výrazně usnadňují spolupráci. Deponovaný
účet se snažíme uplatnit u všech našich klientů.

Jim přináší výhodu zejména v odložené splatnosti, což je dnes určitě velmi zajímavý beneﬁt, a v přehlednosti nákladů investovaných do
ﬁremního cestování. Nám zase usnadňuje ﬁnální fakturaci, protože všechny služby klient hradí jedním způsobem a v jednom balíku. Global
Vision je zase perfektní nástroj, který klientům
umožní, aby si sami mohli provést základní analýzy cestovních nákladů. Pokud na jejich základě dospějí například k rozhodnutím o nutnosti
úsporných opatřeních, jsme samozřejmě připraveni je s nimi dále konzultovat, zpracovat pro ně
podrobnější analýzy a navrhnout, kde je možné
ušetřit.

O jak velkých úsporách mluvíme?
To samozřejmě záleží především na obratu, ale
v zásadě se dá říci, že jsou to řádově až desítky
procent z celkových cestovních nákladů. Nejde
o žádnou slevu na poplatcích nebo nulové ceny
za služby. Tímto způsobem by klient neušetřil víc
než pár tisíc ročně. U nás se nabídky s nulovým
poplatkem klienti nedočkají, zato jim nabízíme
kompetentní osobu, která se o jejich poptávky
stará, a v rámci detailní analýzy nákladů jsme
schopni navrhnout úspory ne v řádech desítek,
ale stovek tisíc nebo i milionů korun ročně.
Jak je to možné?
Jde právě o správné vyhodnocení a zpracování
výsledků výše zmiňovaných analýz. U každého
klienta evidujeme, jaké nabídky jsme mu dali
a které z nich si vybral. Někdy si klient z různých
důvodů nemůže vybrat nabídku nejlevnější. Je
to například tehdy, když je vázán nějakým časovým harmonogramem. Tyto „ztracené úspory“ evidujeme a v případě zájmu jsme schopni
klientovi s pomocí této evidence navrhnout opatření, kterými by mohl na svých cestovních nákladech výrazně ušetřit. To už se ale pouštíme do
velkých detailů, které si schováváme pouze pro
naše zákazníky…

