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»  Den s…

   David Sura přijíždí na čerpací stanici v Nymburce.

   Mezi povinnosti area managera patří i kontrola automatických myček.

   S provozovatelkou čerpací stanice probírá aktuální provozní záležitosti.

»  Den s…Den s...                      David Sura: Zákazníci čerpacích stanic  musí dostat kvalitní servis

Do společnosti Benzina nastoupil David 
Sura v říjnu 2003. Absolvoval výběrové 
řízení do oddělení marketingu, brzy se 
však přesunul na místo inspektora čerpa-
cích stanic. V této funkci, dnes nazývané 
area manager, pracuje dodnes.

Stará se o 28 čerpacích stanic zejména 
v Praze a středních Čechách. Je pře-
devším jakýmsi styčným důstojníkem 
mezi provozovateli jednotlivých stanic 
a společností Benzina. Na jedné straně 
kontroluje, zda provozovatelé dodržují 
své smluvní povinnosti a zákazníkům 
poskytují servis v odpovídající kvalitě. 
Na straně druhé provozovatelům pomá-
há, radí a předává jejich podněty ma- 
nagementu Benziny.

Na pracovní den se často připravuje 
s předstihem. „Večer u televize otevřu 
počítač a projdu si program následují-
cího dne. Rád na čerpací stanici jezdím 
připravený, takže chci mít čísla v hlavě,“ 
říká David Sura. Jaká čísla má na mysli? 
„Nejdůležitější jsou samozřejmě prodejní 
čísla včetně shopů a mycích linek. S pro-
vozovateli je probíráme a porovnáváme 
s minulostí i současným vývojem na trhu. 
Společně tak hledáme možnosti, jak vý-
sledky čerpací stanice ještě pozvednout.“

Při posuzování obchodní úspěšnosti čer-
pací stanice je přitom potřeba brát v úva-
hu různé faktory. Jsou zde významné ex-
terní vlivy jako dopravní situace, opravy 
na silnicích či počet konkurenčních čerpa-
cích stanic v okolí. Právě vzhledem k vel-
ké konkurenci a složité situaci na trhu 
pohonných hmot je potřeba se ještě více 
soustředit na kvalitu poskytovaných slu-
žeb. Benzina proto využívá takzvaného 
mystery shoppingu – kontrolorů, kteří 
se vydávají za zákazníky a hodnotí, zda 
čerpací stanice splňuje objektivně dané 
požadavky.

„Pokud proběhl mystery shopping v da-
ném období, projdeme si s provozova-
telem, jaké má čerpací stanice výsledky 
a co by měla obsluha případně zlepšit. 
Lidé jsou na čerpacích stanicích naprosto 
klíčoví, protože jak zákazník vnímá ob-
sluhu, tak vnímá celou značku. Samozřej-
mostí pak musí být čistota všech prostor 
a zařízení či zaplněnost shopu,“ přibližuje 
David Sura, na co se při svých „inspek-
cích“ čerpacích stanic zaměřuje.

Důležitou součástí jeho práce je komu-
nikace. „My ‚areáci’ sloužíme jako hlavní 
komunikační kanál mezi centrálou a pro-

vozovateli čerpacích stanic. Musíme si být 
jistí, že veškeré informace, které proudí 
z centrály, jsou pro provozovatele srozu-
mitelné. Zároveň předáváme informace 
i opačným směrem, protože pro ma- 
nagement je velmi důležité vědět, co se 
v jednotlivých regionech děje a co provo-
zovatele trápí.“ 

Kvůli výměně informací a sdílení zkuše-
ností se David Sura jednou měsíčně se-
tkává se svými kolegy a provozním ředi-
telem na pravidelné poradě. Ke stejnému 
účelu slouží i každoroční setkání area ma-
nagerů s provozovateli, kde navíc probíhá 
i školení bezpečnosti.

Kromě návštěv tří až čtyř stanic Benzi-
na za den stíhá David Sura monitorovat 
i konkurenci. „Pravidelně zajedu na kon-
kurenční čerpací stanice, abych byl v ob-
raze a abych se poučil, v čem je možné se 
inspirovat,“ říká a se smíchem dodává, že 
čerpací stanice „kontroluje“ i mimo pra-
covní dobu, například i po cestě na dovo-
lenou. „Přiznávám, že je to pracovní de-
formace, ale prostě si nemůžu pomoci.“

Své spojení s Benzinou stvrdil David Sura 
letos na jaře, kdy vlastníma rukama poro-
dil svou dceru na čerpací stanici na praž-
ské Jižní spojce. „Snažili jsme se dojet 
do porodnice, ale příroda byla rychlejší. 
Zastavil jsem na čerpací stanici Benzina, 
kterou velmi dobře znám, a vše proběh-
lo ještě dříve, než stačila dorazit sanitka. 
Jsem šťastný a hrdý na partnerku, že 
jsme to zvládli.“

V souvislosti s takovýmto zážitkem se na-
bízí otázka, zda je David Sura příznivcem 
adrenalinových aktivit. „To tedy rozhodně 
ne, jsem naopak člověk, který má rád vše 
předem připravené a zajištěné. Toto byla 
výjimka, kdy nešlo nic jiného dělat. Ale 
je pravda, že adrenalin mi určitě pomo-
hl celou situaci zvládnout. Jsou situace, 
kdy chlap musí jednat, a jsem rád, že vše 
v pořádku dopadlo.“

Ve svém volném čase se nejraději věnu-
je o poznání poklidnějšímu, ale fyzicky 
náročnému koníčku – indoor veslování. 
Baví ho možnost srovnávat své výkony 
s lidmi z celého světa. „Jinak je hlavní 
náplní mého volného času samozřej-
mě rodina. Se starším synem jezdím 
rád na kole a už se těším, až budeme 
moci zapojit i malou dcerku. Narodila se 
na čerpací stanici, ale snad nebude odmí-
tat i jiné dopravní prostředky než auta,“ 
uzavírá se smíchem David Sura.

7:30

8:00

8:30

Unipetrol (ogil) – Příští rok oslaví David Sura deset let ve společnosti Benzina. 
Z pozice area managera pro Prahu a střední Čechy dohlíží na to, aby zdejší 
čerpací stanice nabízely zákazníkům kvalitní zboží a služby. Denně navštíví tři 
až čtyři „čerpačky“, měsíčně najezdí až pět tisíc kilometrů. A přímo na čerpací 
stanici Benzina se mu navíc nedávno narodila dcera.

   Čistota všech zařízení je na čerpacích stanicích základem pro spokojenost zákazníka.

   David Sura míří za dalším úkolem.    O přestávce při každoročním setkání s provozovateli čerpacích stanic    Administrativu řeší David Sura nejčastěji ve své pražské kanceláři.
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