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Diners Club představuje novou 
marketingovou kampaň – BElonG 

Společnost Diners Club je v této marketin-
gové kampani prezentována jako výjimečný 
klub, jehož členové si každodenně obohacují 
své osobní a obchodní zážitky skrze komfort-
ní přístup ke kvalitním službám a exkluzivním 
výhodám.

Kampaň vychází z předpokladu, že klienti Diners 
Clubu jsou podobně smýšlející lidé s progresivním 
a inspirativním pohledem na finance. V manuálu 
ke kampani se píše: „Jsou to realističtí optimisté 
hledající samotnou podstatu věcí počínaje hlub-
ším porozuměním financím. Hodnotu peněz vidí 

Vážení klienti,

nebudu asi příliš originální, když 
vzpomenu na lednovou sněhovou 
nadílku, kterou mnozí nazývají  

kalamitou, přes-
tože co jiného 
v zimě máme če-
kat, i když uzná-
vám, že v Praze 
a na horách je 
to trochu něco 
jiného…

Nebudu však  po 
lemizovat, zda silničáři zaspali či 
nezaspali, a zda chodníky mají za-
metat majitelé přilehlých nemovitos-
tí nebo obce. Právě v souvislosti se 
sněhovými závějemi v ulicích jsem 
si všimla a na vlastní kůži i zažila, 
jak se najednou chováme jinak v si-
tuacích, které pro nás nejsou obvyk-
lé, a necítíme se v nich komfortně. 
Jedním extrémem je ochota a soli-
darita, když někdo uvízne v závěji 
a není schopen vyjet. Tolik ochot-
ných pomocníků se běžně nevidí. 
Druhým pak parkování na ulicích, 
kde pro hromady sněhu byť na chví-
li ani zaparkovat nejde. To každý 
bojuje o svou pozici a je schopen 
ostatní i napadnout, když vidí, že 
by mohli odstavit vůz snáz a poho-
dlněji než on. Snad i proto, že jsem 
podobnou bitvu o místo nedávno 
viděla a aktérů mi bylo docela líto, 
přeji zimní radovánky jen na horách 
a my ve městech ať už se konečně 
dočkáme teplých jarních slunečních 
paprsků. Třeba rozpustí i mrazivou 
náladu některých kolem nás.

Diners Club International představuje svou novou image kampaň nazvanou 
jednoduše a výstižně BELONG. Celosvětová kampaň na podporu značky 
Diners Club je určena jak stávajícím držitelům, tak i novým klientům, zkrátka 
všem, kteří k Diners Clubu chtějí patřit.
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spíše v jejich schopnosti obohatit život, než ve 
schopnosti budovat peněžní bohatství.“

Výraz BELONG (volně přeloženo: patří k nám) 
v tomto smyslu vyjadřuje členství ve výjimeč-
ném klubu, který je blíže charakterizován 
nevšedním přístupem k pojetí peněz a neutu-
chající touhou hledání každodenních radostí 
stejně jako unikátních zážitků za pomoci důvě-
ryhodného partnera DC.

If you find wonder in the 
ordinary, you BELONG.

Prague BELONGs
Grafické zpracování kampaně obsahuje záběry 
ze světových metropolí propojené jemným gra-
fickým prvkem – konturou zeměkoule a titulky 
končícími výrazem BELONG. Jako jedna z prv-
ních tří světových destinací byla vybrána Praha, 
která se objevuje jak v televizním spotu, tak i ve 
venkovní a tištěné reklamě. Jedním z důvodů je 
to, že Praha je velmi fotogenická. Dalšími dvěma 
destinacemi, které se v reklamních vizuálech ob-
jevují, jsou Rio de Janeiro a Singapur. 

tV spoty se natáčely v pěti zemích: Brazílii, Čes-
ké republice, Dánsku, Japonsku a Maroku. Za-
chycují každodenní zážitky v globálním prostředí 
– což je to, co dělá cesty našich držitelů hodnot-
nými, ať už jsou kdekoli, protože rozšiřovat své 
obzory můžeme jak díky významným zkušenos-
tem, tak i těm každodenním. tV spot si můžete 
prohlédnout na stránkách www.dinersclub.com.

Those whose journey never 
ends, BELONG. 

Kromě nádherných záběrů ze světových metropolí 
se v tisku objeví také inzeráty evokující příběh kaž-
dého držitele karty od příjemného posezení v ka-
várně nad novou knihou přes nákup v oblíbeném 
obchůdku s potravinami až po neustálý pohyb 
v podobě cestování za prací či nevšedními zážitky.

If you see every map as an 
invitation, you BELONG.

Nový design
Součástí nové kampaně bude i představení karet 
Diners Club s upraveným vizuálem. Stejně jako v tiš-
těných reklamách se na kartě objeví prvek země-
koule tvořené sítí poledníků a rovnoběžek, který je 
symbolem globálního charakteru obchodu, ale i sa-
motných držitelů karet Diners Club patřících k jedné 
výjimečné skupině lidí napříč všemi zeměmi světa. 

V České republice se navíc představí v novém 
kabátu i karta Diners Club/Golf. Její podoba je 
inspirována kartami vydávanými v Rakousku 
a Švýcarsku a jako taková přinese svým držite- 
lům i stejné výhody právě na zahraničních hřiš-
tích. Podrobněji vás o nich budeme informovat 
v příštím vydání našeho časopisu.

Nově na webu
Právě zahájená reklamní kampaň se samo-
zřejmě dotkla také internetových stránek 
www.dinersclub.com. Na úvodní straně se střídají 
záběry Prahy, Ria de Janeiro a Singaporu. Ná-
vštěvníci mají hned na vstupní stránce možnost 
shlédnout jak televizní reklamní spot, tak všechny 
ostatní vizuály kampaně nebo přímo vyhledávat 
letištní salónky či bankomaty kdekoliv na světě.

If you find something interesting 
in everyone, you BELONG.



Soutěže

Salonky

V rámci zlepšování služeb se Diners Club sou-
stavně snaží zajistit svým klientům volný vstup 
do letištních salonků po celém světě. 

Velká Británie
Zavítáte-li při své cestě na letiště Johna Lennona 
v Liverpoolu, využijte služeb stylového salonku 
Halewood International Lounge, který se nachází 
v odletové hale. Otevřeno je zde pro vás denně 
od 4:30 do 20 hodin. Držitelé karet Diners Club 
tak mají nyní ve Spojeném království vstup zdarma 
již do 19 salónků. 

Jihoafrická republika
V JAR přibyly do našeho bohatého portfolia 
dva luxusní salonky na letištích George Airport 
a East London Airport. Stávající tři salonky na 
mezinárodních letištích OR tambo v Johanesburgu 
a v Kapském Městě prošly rekonstrukcí a kromě 
krásného nového okolí se mohou pyšnit dvakrát 
větší kapacitou než dříve (až 150 návštěvníků).

Kuvajt
Na Kuvajtském mezinárodním letišti v Muscatu je 
pro klienty společnosti Diners Club nově zdarma 
přístupný salonek Dasman.

Omán
V ománském salonku Plaza Premium Lounge 
byl rozšířen bezplatný vstup i na mezinárodní 
držitele karet Diners Club.

nové salonky pro držitele

Kompletní seznam letištních salonků naleznete na stránkách www.dinersclub.com.

V listopadu 2009 jsme vyhlásili soutěž o tři vstupenky na trajekt od 
společnosti P&O Ferries na trase Calais - Dover. Soutěže se mohli 
zúčastnit všichni držitelé karet Diners Club, kteří nejpřesněji zodpově-
děli osm znalostních otázek.

Vítězi soutěže se stali:
Josef Smyček, Petr Nesměrák a Jindřich Martinec.
Gratulujeme!

Výhru do soutěže věnovala cestovní kancelář Weco-travel.

Vyhodnocení soutěže 
s Weco-travel

Ve spolupráci s Vorarlberskou zemskou turistickou centrálou jsme vy-
hlásili soutěž o tři sedmidenní zájezdy do rakouských Alp. Podmínkou 
soutěže bylo v období od 1. 11. 2009 do 31. 1. 2010 uhradit v Rakousku 
jednorázově transakci ve výši alespoň 50 EUR a co nejpřesněji zodpo-
vědět tipovací otázku, která zněla: Kolik držitelů karet Diners Club se do 
zimní soutěže zapojí?

Svými tipy se nejvíce přiblížili a vítězi se stali:
Pavel Hromada, Karel Forman a Pavel Rafaja.
Gratulujeme!

Výhru do soutěže věnovala Vorarlberská zemská turistická centrála.

Vyhodnocení soutěže 
o zájezd do Alp

Vorarlberg tourismus
Postfach 99, 6850 Dornbirn, Rakousko
tel: +43 (0)5572 377033-0
fax: +43 (0)5572 377033-5
e-mail: info@vorarlberg.travel
www.vorarlberg.travel

Weco-travel (CZ) s.r.o., thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: +420 234 094 100, fax: +420 234 094 119
e-mail: info@wecotravel.cz, www.wecotravel.cz

Oslavte Valentýna v italské 
restauraci Luna di Notte!

Speciální valentýnský balíček pouze 
pro držitele karet Diners Club obsahuje 
welcome drink a lahodné 4 - chodové menu.
Celý večer bude hrát živá hudba a každá dáma navíc 
dostane dárek – luxusní punčochy Gatta od firmy Red-Carpet.
Cena pro pár je 3 200 Kč*

*  Nejen na Valentýna, ale i celý únor a březen 2010 
platí pro držitele karet Diners Club 20% sleva na 
veškeré jídlo a pití (až pro 12 osob) v restauraci 
Luna di Notte.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Rezervace a informace: Luna di Notte, Tel.: +420 222 312 999, e-mail: adriano@lunadinotte.cz, www.lunadinotte.cz 



Informujeme

Mohla byste nám v krátkosti přiblížit, čím se centrála Österreich Werbung 
zabývá?
Rakouská národní turistická centrála, Österreich Werbung, je národní marke-
tingová organizace, jejíž náplní práce je propagace Rakouska jako prázdnino-
vé destinace. Naše společnost má zastoupení na celém světě, 23 poboček je 
v Evropě a sedm dalších v zámoří.

Jak si stojí česká pobočka?
Naše zastoupení v Praze jsme otevřeli krátce po pádu komunismu jako první 
zdejší zahraniční turistickou centrálu. Naším cílem je přesvědčit co nejvíce 
českých občanů ke strávení dovolené v Rakousku, tím že jim předkládáme 
atraktivní nabídky a seznamujeme je s dosud neznámými cíli této prázdni-
nové destinace.

Jak se vede vaší společnosti v dnešní době? Poznamenala finanční krize 
turismus v Rakousku?
Prázdninová destinace Rakousko potvrdila během roku 2009 svou velmi dob-
rou pozici v mezinárodní konkurenci. Celkový pokles přenocování návštěvníků 
z celého světa činil za celý rok pouze -1,9 %, počet příjezdů dokonce vykázal 
pokles jen o 0,9 %. Výhodou pro nás byla skutečnost, že v době hospodář-
ské nejistoty si lidé ze zemí původu důležitých pro rakouský turistický trh volí 
blízké destinace, kam mohou dojet autem. Právě pro dosažitelnost a možnost 
flexibility zaznamenal rakouský turismus v roce 2009 nárůst o 1,6 %, pokud 
jde o domácí návštěvníky.

Jaké země máte na mysli?
Zvlášť potěšitelný je výsledek počtu návštěvníků z České republiky. Žádná 
jiná země původu nezaznamenala v Rakousku tak vysoký nárůst návštěv-
nosti. Po úspěšné zimní sezoně s nárůstem přenocování o 17 % došlo ke 
zvýšení o 11 % i během léta, což představuje nový rekordní výsledek.

Myslíte, že tento enormní zájem Čechů potrvá i v nadcházejícím roce?
tradičně čeští občané míří na dovolenou do Rakouska během zimy, kdy na 
ně čeká řada nabídek lyžování v celých Alpách od Dolního Rakouska až po 
Vorarlbersko. Je to také díky velké oblibě lyžování. Protože zájem o zimní 
dovolenou nadále trvá, je pro nás vyhlídka na rok 2010 optimistická a oče-
káváme, že se poptávka nezmění.

Na co se mohou čeští turisté těšit v letošním roce?
V roce 2010 se v České republice chceme zvlášť zaměřit na propagaci ak-
tivní rodinné dovolené. Rakousko je rájem pro dovolenou s dětmi. Nabízí 
jim takové množství speciálních zážitků, že se nemají šanci ani chvíli nudit. 
Navíc je poskytováno i profesionální opatrování dětí, takže si mohou odpo-
činout i rodiče a načerpat nové síly.

Co připravujete pro klienty společnosti Diners Club?
V této zimní sezoně prezentujeme především skvělé možnosti lyžování spo-
jené s wellness nabídkou. Vždyť co může být lepšího pro relaxaci, než se 
po intenzivním lyžování v chladné zimě zahřát v horkých pramenech! Na 
jaře proběhne ve spolupráci s Diners Clubem další soutěž, jejíž výherce 
získá pobyt pro celou rodinu, v němž je zahrnuto i hlídání dětí. A dále máme 
v plánu posílit spolupráci s rakouskými golfovými hřišti, které jsou díky své 
poloze a krajinnému uspořádání, dokonalému zázemí a samozřejmě země-
pisné blízkosti českými milovníky golfu zvláště vyhledávané.

Máte pro svou firmu nějaké novoroční přání?
Velmi bych si přála, aby se i letní dovolená v Rakousku stala pojmem a byla 
ještě více oblíbená. V Rakousku je velká řada destinací, které Češi dosud 
ještě neobjevili, například teplá korutanská jezera, která jsou ideální pro pří-
jemnou dovolenou u vody.

Děkujeme za rozhovor.

Rakousko patří k oblíbeným turistickým destinacím, a to díky svým perfektním nabídkám pro lyžaře, okouzlující 
přírodní scenérii, kulturním památkám a snaze držet krok s moderním životním stylem. Za popularizaci 
a přiblížení svým hostům vděčí Rakousko především své národní turistické centrále Österreich Werbung, která 
propůjčuje zemi její jednoznačný turistický image. Svou činnost zastřešuje heslem „Dovolená v Rakousku“, 
které si klade za cíl prezentovat Rakousko jako destinaci přinášející inspiraci, nabízející oddech a stavící na 
odiv své jedinečné kulturní hodnoty. V našem interview jsme si povídali s Ingrid Sieder, ředitelkou pobočky 
Rakouské národní centrály Österreich Werbung v Praze.

značka „Dovolená v rakousku“

© Steiermark Tourismus / Verin



 

Akceptace

Egypt, který se dle ústavy z roku 1971 řadí mezi země s demokratickým 
systémem, se vždy snažil zaujímat vůdčí postavení v arabském světě při 
řešení různých politických otázek mezi arabskými zeměmi i navenek. Káhi-
ra je sídlem Ligy arabských zemí a díky silnému potencionálu země jistě 
zůstane i nadále centrem celého arabského dění. Egypt je členem většiny 
mezinárodních organizací, z nichž některé mají dokonce svá regionální za-
stoupení přímo v teritoriu např. FAO v Káhiře, WHO v Alexandrii.

Společnost Diners Club zde otevřela svou franšízu v roce 1985.

Akceptace karet Diners Club v Egyptě
Egyptská arabská republika patří mezi nejlidnatější země v Africe. V jejím čele stojí prezident. Jedná se také 
o jednu z nejsušších zemí světa. Na některých místech neprší i několik let. Jedinou řekou Egypta je Nil, na jehož 
úrodných březích žije většina obyvatel. Ekonomika země závisí především na zemědělství, mediální sféře, vývozu 
ropy a turistice. Úředním jazykem je arabština.

Diners Club Egypt
21 Soliman Abaza St., 7th floo
Mohandessin
12311 Giza, Egypt
tel: +20 (202) 3762-3355 
fax: +20 (202) 3762-3344
www.dinersclubegypt.com

Maloobchody
Adidas French Connection Mobile Shop

Appliance Gery Weber Mobinil

Axara Giordano Nike

Benetton Givenchy Nine West

BtM Guess Puma

Compu Me H&M Quebramar 

Concrete Karen Millen Radio Shack

Dalydress Kipling timberland

Delsey La Senza Umbro

El Sallab La Vie En Rose Vodafone

Esprit Levis Women Secret

Etisalat M.M. For trade

Felopateer Palac Mango

Restaurace
Abou Shakra 
Restaurant

Andrea
Nile Maxim Cruising 
Restaurant

Hard Rock Café Paprika Restaurant Sea Gull 

Chinese Restaurant Caviar Restaurant
El Shagra For 
Restaurant

tyrol Restaurant Portofino Bua Khao

Morroco Colompus
La Gourmandise 
Restaurant

Mediterraneo 
Restaurants

Galaxy taboula

tia Maria Peking Srarbucks

La Cassetta Andrea

Hotely
Marriott Hyatt Radisson Sas

Hilton Iberotel Oberoi

Sheraton Conrad Grand Azur 

Intercontinental Holiday Inn Ritz

Novotel Sonesta Concorde

Sofitel Four Seasons Hotel Crown Plaza

Mercure Fairmont Srarbucks

Mövenpick Dusit Lake

Letecké společnosti
Alitalia Airlines Olympic Airways Lufthansa

Egypt Air Royal Jordanian Swiss Air

Iberia Airline British Airways

Emirates Airlines KLM

Autopůjčovny
Avis Rent a Car Option Limousine Shahd Limousine

Počet smluvních partnerů v Egyptě 
dle sektoru

181 217

885
440

1 285

maloobchodní síť hotely restaurace

cest. kanceláře autopůjčovny aerolinie

9 792



 

Věrnostní program Gourmet Plus nabízí jako jediný 30 – 50 % 
výhody ve více než 50 restauracích, barech a kavárnách 
převážně v Praze a asistenci při rezervacích do restaurací, 
případně nabídky firemních akcí na klíč.
Kompletní seznam partnerských restaurací, barů a kaváren včetně 
sumáře výhod je k dispozici na www.gourmetplus.eu.

GPG je také vydavatelem ojedinělé knihy Limited Gourmet 
Edition, která představuje 100 českých restaurací, kaváren 
a barů a obsahuje 300 poukazů v podobě 2 za 1 do těchto 
podniků v celkové hodnotě 150 000 Kč platné do konce roku 
2010.
Limited Gourmet Edition o rozsahu 440 stran vyšla v nákladu 
5 000 kusů a stojí pouhých 990 Kč. Jedná se o ideální dárek pro 
obchodní partnery, zaměstnance či pro individuální klientelu.

Kontakt a objednávky:
Gourmet Plus Group s.r.o.

U Vorlíků 367/3  
160 00 Praha 6 – Bubeneč  
tel.: +420 212 220 470/471  

e-mail: info@gourmetplus.eu, www.gourmetplus.eu

Klienti a partneři GPG jsou také pravidelně zváni na akce, kde součástí programu kromě ochutnávek vybraných 
delikates a nápojů, bývá i tombola s luxusními cenami. 

Gourmet Plus Group se zabývá aktivitami v oblasti 
gastronomie. Nabízí firemní a soukromé klientele balíček 
nadstandardních benefitů do barů a restaurací.

Elektronická verze knihy je k nahlédnutí na internetové 
adrese: www.limitedgourmetedition.eu. 


