Tisková zpráva

V PRŮBĚŽNÉM HLASOVÁNÍ SOUTEŽE
„MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2015“
V KATEGORII „GE MONEY BANK CENA
VEŘEJNOSTI“ ZATÍM VEDE DM DROGERIE MARKT
Praha
2. prosince 2015

Již potřinácté mají letos zákazníci možnost projevit sympatie svému
nejoblíbenějšímu obchodníkovi a hlasovat v kategorii MasterCard Obchodník roku
2015 - GE Money Bank Cena veřejnosti. Svůj hlas mohou poslat prostřednictvím
internetových stránek www.obchodnik-roku.cz a SMS zpráv do 10. ledna 2016.
V průběžném hlasování zatím vede dm drogerie markt.
Průběžné výsledky hlasování
Ocenění MasterCard Obchodník roku 2015 – GE Money Bank Cena veřejnosti vyhraje
obchodník, který získá největší počet bodů v hlasování veřejnosti na internetu
a prostřednictvím SMS zpráv. K dnešnímu dni zatím vede s 33 233 hlasy dm drogerie markt,
na druhém místě je s 27 792 hlasy IKEA a na třetím místě s 24 406 hlasy potravinový řetězec
Lidl.

„Hlasování probíhá od 16. listopadu 2015 a po celou dobu mohou zákazníci i obchodníci
na webových stránkách sledovat průběžné výsledky. V každé kategorii mohou zákazníci
vybrat pouze jednoho obchodníka, kterému dají svůj hlas. Ten musí navíc potvrdit
odkazem v emailu, který jim následně přijde. Hlasovat na internetu a prostřednictvím SMS lze
maximálně jednou,“ říká Josef Machala, Loyalty & Acceptance Manager, MasterCard.
Josef Jehlík, manažer pro rozvoj, GE Money Bank, dodává: „Všichni zákazníci, kteří

hlasováním podpoří svého oblíbeného obchodníka a zároveň si tipnou kolik aktivních
platebních karet zahrnujících program bene+ bude GE Money Bank celkem registrovat k 10.
1. 2016, se zařadí do soutěže o kartu GE Money Bank s věrnostním programem bene+
a 50 000 Kč.“
Vítěz Ceny veřejnosti bude spolu s vítězi oborových kategorií a Absolutním vítězem
a držitelem titulu MasterCard Obchodník roku 2015, kteří vzejdou z výsledků nezávislého
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reprezentativního průzkumu veřejného mínění společnosti GfK Czech, zveřejněn 2. února
2016.
Celkem v této kategorii ke dni 2. prosince 2015 hlasovalo 46 864 lidí. Z toho 46 229
účastníků hlasovalo přes internet a 635 hlasujících pomocí SMS.
Následující graf zobrazuje aktuální průběh hlasování v této kategorii. Zobrazeny jsou pouze
výsledky 10ti obchodníků s aktuálně nejvyšším počtem hlasů.
Průběžné výsledky hlasování ke dni 2. prosince 2015:
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