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Slevomat a jejich cestovní kancelář ZANZO

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Luxusní dovolená na míru v destinacích jako 
jsou Maledivy, Seychely, nebo Zanzibar. Zá-
kazník si vybere termín a lokalitu. CK Zanzo se 
postará o vyřízení celé dovolené - od letenky, 
přes transfery až po ubytování. Veškeré desti-
nace mají prověřené a doporučují jen ty nejlepší 
resorty.

Veškeré zájezdy se řeší v jednom velkém excelu. 
Od poptávky přes získání informací od zákazní-
ka, hlídání zaplacení zálohy, zajištění cestovního 
pojištění, odjezd zákazníka až po získání zpětné 
vazby a následný prodej dalšího zájezdu za rok.

MOŽNÁ SI ŘEKNETE, PROČ SI SLEVOMAT NE-
NAPROGRAMUJE VLASTNÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU
Slevomat zaměstnává desítky programátorů, 
kteří se ale zabývají hlavním byznysem - slevami 
a zájezdy po Česku. Vytvoření systému by je stá-
lo výrazně více, než použití existujícího řešení. 
Nejde o to jen něco naprogramovat, ale násled-
ně se systém musí upravovat dle růstu cestovní 
kanceláře a udržovat.

Tento systém byl nepřehledný. 
Existovalo vysoké riziko chyby s potenciálně 
vysokým finančním postihem (například 
nákup letenky na špatné jméno cestujícího). 
Nemožnost přidat další operátory cestovní 
kanceláře kvůli vzniku chaosu. 
Žádný reporting.
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Zavedení Pipedrive CRM včetně nastavení 
všech polí, které zákazníci vyplňují a které 
následně i cestovní kancelář doplňuje.
Z poptávky se rovnou vytvoří obchodní pří-
pad a přiřadí se operátorovi.
Operátor jedním klikem vystavuje zákazní-
kovi smlouvu a ten ji elektronicky potvrzuje.
Pipedrive je napojen na bankovní účet a hlí-
dá zaplacení, kdy v případě prodlení upo-
zorňuje zákazníka i operátora.
Zákazníkovi odesílá CRM systém instrukce 
na cestu automaticky týden před odletem.
Veškerá komunikace se zákazníkem je ulo-
žena u daného obchodního případu.
Po návratu dostává zákazník dotaz na spo-
kojenost.
Po roce vyskočí operátorovi v Pipedrive 
upozornění, že má zákazníka znovu kontak-
tovat a nabídnout mu další zájezd.

Automatizovaný obchodní systém.
Navýšení kapacity odbavených cestujících 
10x při stejném množství operátorů.
Zjednodušení administrativy.
Reporting počtu zájezdů, ale také důvodů, 
proč zákazník od zakoupení zájezdu od-
stoupil.
Systém byl nastaven a spuštěn během 43 
kalendářních dní (odhad interního vývoje 
byl 6-9 měsíců).
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