
 

HUMANIC spustil svůj věrnostní program. Zákazníkům nabídne mnoho výhod 
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Přední prodejce obuvi HUMANIC v rámci neustálého zkvalitňování služeb zákazníkům spustil na 
sklonku roku svůj zákaznický KLUB PŘÁTEL FRANZE. Společnost HUMANIC chce tímto krokem 
poskytnout zákazníkům výhody klasického věrnostního programu, který jim nabídne atraktivní 
výhody.  

Klub funguje na osvědčeném principu sbírání bodů, kdy 1 Kč odpovídá 1 bodu. Již při nasbírání 4 000 
bodů obdrží zákazník atraktivní výhodu v podobě slevy 20 % na libovolné zboží. Členové klubu mají 
navíc nárok na exkluzivní slevy platné pouze pro ně, aktuálně je to například dodatečná sleva na 
zlevněné zboží. Jednou z výhod je také snadná výměna zakoupeného zboží bez dokladu.   

„Naši pravidelní zákazníci po věrnostním klubu už dlouho volali, proto jsme velmi rádi, že jsme jim 
tuto službu mohli konečně zpřístupnit. Do klubu se může přihlásit kdokoli, a to na všech našich 
prodejnách nebo na internetových stránkách HUMANIC. Členství je samozřejmě zdarma,“ uvádí 
Kateřina Smutná za Marketing a PR HUMANIC CZ.  

V uplynulých dvou letech společnost HUMANIC intenzivně investovala do digitalizace, která 
s uvedením klubu velmi úzce souvisí. Všechny prodejny jsou vybaveny iPhony pro ještě rychlejší a 
pohodlnější obsluhu zákazníků. Personál si naskenuje daný produkt a hned vidí, zda je zboží skladem, 
případně zjistí dostupnost na jiné prodejně. Pokud zboží není na domovské prodejně dostupné, může 
zákazníkovi ihned nabídnout přeposlání produktu z jiné prodejny, nebo zaslání rovnou domů (služba 
Send2Home). Skladové zásoby e-shopu jsou navíc propojeny se stavy zboží na prodejnách, což 
umožňuje minimalizovat stornované objednávky. I nadále funguje také oblíbená služba rezervace 
zboží v prodejně.  
 
Na podzim tohoto roku představila společnost HUMANIC také svoji novou identitu – FRANZ. 
Symbolizuje ji pět písmenek: Fashion, Revolution, Attitude, Number One, Zeitgeist (móda, revoluce, 
přístup, číslo jedna, duch doby) a sympatická ikona chodidla a ruky v jednom. FRANZ zákazníkům 
přináší nové trendy, atraktivní značky, kvalitu, provtřídní poradenství a servis.  
 
Společnost HUMANIC v současné době provozuje celkem 24 prodejen napříč celou Českou 
republikou. V příštím roce oslaví 30 let na českém trhu a zároveň 150 let od vzniku mateřské 
společnosti v Rakousku.  
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