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Rodina našich ibodů 



Co je iBOD? 

iBOD je unikátní multipartnerský bonusový 
program pro všechny domácnosti v České 
republice, který umožnuje zákazníkům 
dosáhnout na odměny rychleji, protože mají 
šanci sbírat ibody na více než 1000 místech v 
rozsáhlé síti prodejen partnerů iBODU. 



Kdo stojí za iBODEM? 

•  iBOD provozuje společnost:  

Věrnostní program iBOD, a.s. 
 

•  prvním akcionářem je Česká spořitelna a.s.,  
plánuje se rozšíření akcionářské struktury o 
nejdůležitější partnery programu 

•  cílem je transparentní vlastnická struktura 
programu, která zaručí: 
–  důvěru a bezpečnost pro zákazníky 
–  jistotu partnerství pro zúčastněné společnosti 



Ambice iBODU 

Vytvořit prostřednictvím rozsáhlé sítě partnerů 
největší celonárodní koaliční věrnostní program, 
který poskytne jeho zákazníkům největší hodnotu 
v podobě odměn. 
 
Podobné velmi úspěšné programy v zahraničí: 



iBOD je unikátní 

I. Nejširší možnosti sbírat 
ibody: 
•  jedna věrnostní karta platí v 

síti více jak 1000 poboček u 
celkem 32 partnerů 

•  zdvojené sbírání ibodů za 
nákupy placení kartou 
České spořitelny 

•  ibody se dají sbírat doslova 
„na každém kroku“ 

•  iBOD rozšíří další významní 
partneři 

II. Nejrozsáhlejší katalog 
odměn na českém trhu: 
•  katalog už nyní obsahuje 

přes tisíc odměn 
•  počet odměn bude neustále 

narůstat 
•  zboží do katalogu poskytují 

partneři programu 
•  existuje možnost převodu 

ibodů na slevové poukázky v 
poměru 450 iB = 100 Kč 



Registrace do programu je zdarma 

•  zaregistrovat se může kdokoliv starší 15 let   
(s výjimkou právnických osob) 

•  podmínkou účasti v iBODU je registrace na 
www.ibod.cz  

•  při registraci jsou vyžadovány pouze základní 
kontaktní údaje 

•  každému zákazníkovi je po úspěšně dokončené 
registraci zaslána plastová iBOD karta 



Sbírání ibodů pomocí iBOD karty 

•  zákazník získává za 25 Kč 1 ibod 
•  při nákupu zboží či služby u partnera programu 

zákazník předloží svoji iBOD kartu a následně se 
mu dle výše nákupu načte příslušný počet ibodů 

•  při nákupu s iBOD kartou a současné platbě 
platební kartou České spořitelny dochází ke 
zdvojenému sbírání ibodů, zákazník získává 
ibody jak od partnera, tak od České 
spořitelny   



Partneři iBODU 



Hlavní partneři iBODU 





Sbírání ibodů v České spořitelně 

•  Česká spořitelna odmění ibody své klienty v 
takovém rozsahu jako žádná jiná banka na 
českém trhu: 
–  1 ibod za každý aktivní pohyb na účtu 
–  1 ibod za 200 Kč zaplacených platební kartou včetně platby 

pomocí PLATBA 24 
–  1 ibod za každých 200 Kč splátky úvěrů či spoření 
–  1 ibod měsíčně za každých uložených nebo půjčených 

20.000 Kč 
•  automatické sbírání ibodů u České spořitelny aktivuje 

klient pomocí jedinečného kódu na svém kontě v 
iBODU 



Zabezpečení osobních údajů zákazníků 

•  jediným správcem osobních údajů je 
provozovatel:  Věrnostní program iBOD, a.s. 

•  technické zabezpečení odpovídá standardům 
České spořitelny a je auditováno oddělením 
bezpečnosti 

•  osobní údaje zákazníků nejsou mezi partnery 
programu sdíleny 



Reklamní kampaň začne 7.10.2013 



Rozsáhlá marketingová kampaň 

TV Print OOH 

Internet Prodejny 
partnerů 

Média 
partnerů 

Neadresná 
distribuce 

Dočasné karty 

Welcome pack 
České 

spořitelny 



Dropmail s dočasnou kartou 

3.000.000 
domácností 

distribuce začne 
14. října 2013 



Welcome pack České spořitelny 



Děkuji za pozornost a těším se 
na Vaše dotazy. 


