


Pneumatiky značky Hankook se poprvé v České republice objevily v druhé 

polovině 90. let minulého století. 

Od té doby můžeme zaznamenat výrazný posun v hodnocení a spokojenosti 

českých řidičů. 

Hlavní zásluhu na tom má společnost GPD a.s., která se importem 

jihokorejských pneumatik začala zabývat v roce 2002. 

Skvělé prodejní výsledky v České republice zaujaly evropskou centrálu 

Hankook natolik, že společnost GPD a.s. byla 

vyhlášena nejprogresivnějším obchodním partnerem ve střední a 

východní Evropě.

Hankook Tire je jedním z největších a nejrychleji se vyvíjejících 

výrobců pneumatik na světě. Zaměřuje se na výrobu radiálních 

pneumatik pro osobní auta, malá i velká nákladní auta a autobusy. 

Podle odbytu ve 170ti zemích celého světa je společnost Hankook 

Tire řazena na sedmé místo v globálním žebříčku příjmů z prodeje. 

Společnost má více než 12 000 zaměstnanců v 5ti regionálních 

ústředích, 9ti prodejních kancelářích, 12ti dceřinných společnostech 

a 5ti centrech pro vývoj a výzkum po celém světě. 70% příjmů 

získává ze zámořských trhů. 
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Neotřelý desing a velký záběr na efektivní vizualizaci jsou hlavní body 

programu Hankook Masters, který slaví úspěch po celém světě.

Hankook Tire usilovně pracuje na image a pověsti značky. Díky 

tomu neustále zdokonaluje programy, kterými se snaží pomoci 

rozvíjet své partnery ze stran auto-pneu servisů.

Hankook Masters Program představuje dokonalé spojení agresivní 

marketingové kampaně a technického know-how. 

Mnohaleté zkušenosti je tak Hankook ochoten předávat dalším 

partnerům s upozorněním na nejdůležitější chyby, které s sebou 

rozvoj odvětví přináší.

Hankook si neklade za cíl budování sítě, hlavní myšlenkou je 

vytvořit spokojeného a fundovaného partnera, který je schopen 

důstojně prezentovat značku ve svém regionu.

Základním stavebním kamenem Hankook Masters Programu je tedy 

podpora v oblasti efektivní vizualizace, která osloví nové 

potencionální zákazníky partnera.

Společná identita
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Prodejem to nekončí, ale vlastně začíná…

Minimálně 2 zastřešená a plně vybavená servisní stání

Oddělený prodejní prostor pro zákazníky s možností vystavení 

minimálně 6 ks pneumatik 

Samostatné sociální zázemí pro zákazníky včetně možnosti 

odpočinku a relaxace.

Kvalitní vysokorychlostní připojení k internetu

Spolupráce na finální vizualizaci servisu a jeho správné označení.

Pneumatiky Hankook a Kingstar nosným prodejním programem

Automatická přislušnost k celorepublikové síti pro obsluhu flotil 

Fleet Service Program

Možnost zapůjčení korporátních marketingových prvků či 

využívání dalších výhod

Hankook Masters
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Kvalita musí být vždy nad kvantitou…

Minimálně 1 plně vybavené servisní stání pro nákladní 

automobily

Stálá skladová zásoba nejpoužívanějších nákladních pneumatik

Samostatné sociální zázemí pro zákazníky včetně možnosti 

odpočinku a relaxace.

Kvalitní vysokorychlostní připojení k internetu

Spolupráce na finální vizualizaci servisu a jeho správné označení.

Pneumatiky Hankook a Kingstar nosným prodejním programem

Ochota pomoci v nouzi v rámci nadnárodních programů 

transportních společností

Možnost zapůjčení korporátních marketingových prvků či 

využívání dalších výhod

Hankook Truck Masters

hankook masters KONCEPT

www.hankookpneu.cz



Cítit se jak doma, to je oč tu běží….

Plnohodnotný Servis

Jsme jedna rodina

V rámci samostatných 

regionů se snažíme 

svými službami a 

přístupem dát 

zákazníkovi vždy něco 

navíc

Jsme 

profesionálové

Nikdo neumí všechno a 

tak, když zákazník 

potřebuje vysvětlit 

problém, rádi se mu 

věnujeme a názorně 

ukážeme

Jsme vstřícní

Víme, že zákazník 

nemůže za naše 

případné problémy, 

proto se snažíme na něj 

vždy přenášet pouze 

dobrou náladu
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Vy víte kde, my víme jak…

Základní pravidla
Posouzení vhodnosti lokality partnera s ohledem na komerční 

využití

Příprava vizualizace servisu

Kalkulace označení servisu, včetně podílu podpory vycházející z 

velikosti lokality, servisu a obchodní aktivity partnera ve značce 

Hankook

Podpis Smlouvy o pronájmu reklamní plochy s účinností min 3 

roky

Instalace označení prvků Hankook Masters

Příprava prodejního plánu Hankook a Kingstar na následující 3 

roky

Čerpání podpory v závislosti na plnění prodejního plánu

Garance exkluzivních obchodních podmínek

Individuální dohody na základě osobního jednání

Možnosti čerpání podpory:

Příspěvek na fasádu, výroba světelných či navigačních cedulí, 

možnost úpravy interiéru a exteriéru – židle, vlajky, koberce, 

3D loga atd.

Bližší informace získáte u svého Obchodního zástupce
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Nejde o to kolik, ale jak…

…GPD a.s. – oficiální importér pneumatik Hankook do České republiky

Skupina GPD patří mezi leadery na trhu s pneumatikami. Za více jak 

10 let své existence se dokázala prosadit z pozice malé regionální 

firmy na uznávanou společnost s celorepublikovým záběrem a 

několika okruhy aktivit.

Kromě přímého importu pneumatik Hankook a Kingstar do České 

republiky se společnost věnuje multiznačkové distribuci všech druhů 

pneumatik (osobní, nákladní, dodávkové, agro, moto atd.) a disků, 

správě několika maloobchodních franšízových sítí a prodeji 

osobních vozidel.

Dostatečné finanční prostředky, dokonalý systém školení všech 

zaměstnanců a pravidelné investice do IT technologií zaručují 

zákazníkům vysoký standard poskytovaných služeb.

GPD – Silný systémový partner při prodeji pneumatik

GPD a.s.
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