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SLOVNAFT PARTNER
Slovnaft Partner - projekt partnerských čerpacích
stanic pro nezávislé čerpací stanice, které chtějí
blíže spolupracovat se společností MOL Česká republika a přitom si zachovat individualitu své značky.
Partnerské čerpací stanice jsou označené logem
„SLOVNAFT PARTNER“ a nabízejí paliva, která splňují ta nejpřísnější kritéria. Ke každému partnerovi
přistupujeme individuálně, stejně tak i k řešení jeho
potřeb. Jsme schopni přizpůsobit jednotlivé prvky
programu přesně na míru vašim potřebám.

VÍCE O PROJEKTU
Účelem projektu Slovnaft Partner je garantování kvality pohonných hmot dodavatelem MOL Česká republika, s.r.o. konečnému spotřebiteli a poskytnutí potřebné marketingové podpory
pro jejich prodej. Zákazníci, kteří tankují na těchto čerpacích
stanicích, tak mají jistotu nejvyšší kvality, což společně s dalšími službami připravenými na míru konkrétní čerpací stanici
umožňuje navýšit prodeje a redukovat náklady.
V případě zájmu nabízíme partnerům možnost využít naše
dopravce a zaručit tak požadované standardy a normy týkající
se kvality, bezpečnosti i ochrany životního prostředí.
MOL Česká republika také uděluje partnerům právo používat
ochranné známky paliv jejich umístněním na čerpací stanici
ve formě reklamních nálepek a ve formě poskytnutých prvků
firemní identity v souladu se smlouvou.

Nižší spotřeba
paliva

Vyšší výkon
motoru

Příznivější skladba
výfukových plynů

Nižší poruchovost
vozidla

Delší životnost
motoru

Bezpečný start
v každém ročním
období

DODÁVANÁ PALIVA
V rámci Slovnaft Partner programu dodáváme pohonné hmoty
pod značkou Slovnaft Drive 95 a Slovnaft Drive Diesel. Zároveň
dáváme partnerům možnost rozšířit si produktové portfolio
o novou generaci velkoobchodních prémiových paliv pod
názvem Slovnaft ExtraDrive 95 a Slovnaft ExtraDrive Diesel se
speciálními přísadami, které mají pozitivní vliv na chod motoru i výkon automobilu.

VÝHODY PROGRAMU
Prezentace partnera na internetu
Marketingová podpora
• Zvýraznění kvality produktů a partnerské čerpací stanice
• Dodání brandovaných vizuálních prvků pro prodejnu
a prostory čerpací stanice
• Instalace a pravidelná obměna vizuálních prvků
• Vybavení pro obsluhu čerpací stanice
• Podpora prodeje propagačními materiály a marketingovými
akcemi
• Pravidelná odborná i společenská setkání majitelů a provozovatelů čerpacích stanic v programu Slovnaft Partner
A dále můžete využít:
Poradenství v oblasti:
• Zpracování provozní dokumentace
• Povinností týkajících se chodu čerpacích stanic
a dalších provozů
• Rozmístění produktů na prodejní ploše a přípravy
plánogramů pro konkrétní prodejny
Spolupráce s dodavateli
• Možnost nastavení výhodnějších podmínek například v oblasti platebních terminálů nebo dodávek suchého zboží
• Možnost pravidelné kontroly kvality paliv a získání známky
„ověřené palivo“

KONTAKTUJTE NÁS
MOL Česká republika, s.r.o.
Purkyňova 2121/3
110 00 Praha 1
paliva@molcesko.cz
www.slovnaftpartner.cz
www.molcesko.cz

