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Představení MND
Proč jsme partner odborné diskuse finančníků  nad 
budoucností vztahu s klientem?

Kdo jsme

Největší česká těžební  

společnost ropy a plynu  

se 100letou tradicí.

Plyn a elektřiny nabízíme  

domácnostem od roku 2014.

Čemu věříme

Jednoduchostí, dlouhodobou  

výhodností a férovými podmínkami 

chceme posouvat způsoby  nabízení 

energií v ČR.

Vztah s klientem  je 
to proč jsme tady

Chceme budovat dlouhodobá  

partnerství, postavená

na důvěře, lidském přístupu  a 

komplexní nabídce.
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Velikost trhu

Trh
energií v ČR

ZnačkaProdukt StabilitaTrh Příležitost VýhodnostJednoduchost Podpora

5,9 milionů
přípojek elektřiny

2,8 milionů
přípojek plynu

 Každá domácnost má elektřinu a více než  

polovina plyn.

 Letos změní dodavatele elektřiny na 400 tisíc  

a dodavatele plynu 280 tisíc odběrných míst.

 U původních dodavatelů stále zůstává 60 % 

odběrných míst.



Mýty o změně
dodavatele a možné úspoře

Skutečnost

 70 % zákazníků neví,
že mohou změnou ušetřit.

 67 % Čechů neví, že změna  dodavatele 
probíhá pouze na papíře.

 Změnu dodavatele považuje  za 
obtížnou 29 % lidí.

 Zákazníci MND v průměru na topení  
šetří 5 204 Kč ročně.

 Měřidla a trubky / kabely zůstávají  
stejné.

 V MND změnu zařídíme za zákazníky.

ZnačkaProdukt StabilitaTrh Příležitost VýhodnostJednoduchost Podpora



ZnačkaTrh Produkt

Energie dodáváme:

Dlouhodobě výhodně
Plyn z první ruky dodáváme přímo z naší těžby, bez prostředníků.  Ceny 

hlídáme za zákazníky tak, aby jim zůstaly výhodné dlouhodobě.

Bez závazků
Se smlouvou na dobu neurčitou, kterou lze kdykoliv vypovědět.

Jednoduše
Jednoduché a srozumitelné dokumenty,

bez skrytých fíglů a sankcí.

Dostupně
Bezplatná zákaznická linka 800 400 500 každý den  od 8:00 

do 22:00 a nonstop online zákaznický portál.

Eticky
Vlastní MND desatero, kterým se řídíme ve všem,  co 

děláme. Etický kodex ERÚ.

Stabilita Příležitost VýhodnostJednoduchost Podpora



Trh Produkt Značka

Budujeme silnou značku

Stabilita Příležitost VýhodnostJednoduchost Podpora

Znalost

Zvažování

Nákup

Péče

 MND patří k nejznámějším značkám.

 S 88% znalostí je mezi novými dodavateli nejznámější.

Zdroj dat: *interní statistika příchozích hovorů, **TNS brand tracking 2018

 MND patří k nejzvažovanějším značkám.

 Více než 50 % lidí, kteří aktivně zvažují změnu dodavatele, uvažují o MND.**

 MND je již druhým rokem nejrychleji rostoucí značkou.

 Aktuálně více než 100 tisíc zákazníků.

 Spokojení zákazníci díky vysoce nadprůměrné zákaznické péči.

 Přes 40 % nových zákazníků nám volá na základě doporučení. *

Produkt



Stabilita

Jistota dlouhodobé spolupráce

Trh Produkt Značka Příležitost VýhodnostJednoduchost Podpora

Stabilita MND

 Člen skupiny KKCG

• Účetní hodnota skupiny přesahuje 132 miliard CZK

• Více než 3 500 zaměstnanců

• Podnikatelské aktivity v 19 zemích světa

 Obrat MND Group za rok 2017 je 33,9 miliard CZK

 100 letá tradice

Dlouhodobost a úspěch

 Na trhu je celkem 8,7 milionů odběrných míst

 Velký potenciál spolupráce s MND do budoucna

• MND je nejzvažovanější

• MND je nejrychleji rostoucí

• MND je se 100 tisíci zákazníky stále na začátku

Produkt Značka
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ProduktTrh Příležitost

Synergie MND  a 

finančního  

sektoru

Značka Stabilita VýhodnostJednoduchost Podpora

Nadstandardní
péče

o zákazníky



PříležitostTrh Produkt Značka Stabilita VýhodnostJednoduchost Podpora

Bez složitého představování
– všichni máme doma elektřinu,  
většina také zemní plyn.

 Možnost zvýšení současného výdělku.

 Finanční úsporou prohloubíte vztah s klientem.

 Zvýšíte stabilitu svého podnikání.

 Produkt který nezklame a buduje důvěru.

ZnačkaProdukt



JednoduchostTrh Produkt Značka Stabilita VýhodnostPříležitost Podpora

Vše vyřešíte v online aplikaci

 Jednoduché srovnání cen.

 Snadná příprava smluvních dokumentů.

 Přehled produkce.

ZnačkaProdukt



 Férové partnerské smlouvy.

 Atraktivní akviziční a průběžné provize.

 Ušetříte klientům výdaje za energie.

 Úsporu lze využít pro financování dalších produktů.

VýhodnostStabilita Jednoduchost PodporaPříležitostTrh Produkt Značka

Zákazníci MND v průměru na topení šetří 5 204 Kč ročně.

ZnačkaProdukt



 Regionální manažer MND.

 Vstupní a pravidelná školení společně s certifikací.

 Produktové a propagační materiály.

PodporaStabilita Jednoduchost VýhodnostPříležitostTrh Produkt Značka

Nemusíte se stát odborníky  na 

energie, poradíme vám

ZnačkaProdukt
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Dnes rozdáváme Vašim klientům

5.500.000 Kč
Vyzkoušejte si spolupráci s MND.

Více se dozvíte na našem stánku.



Děkujeme
Přijďte za námi na stánek MND.


