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Myslíte si, že rezervační systém není 
vhodný pro Vaše podnikání?
Každý typ podnikání je určitým způsobem specifický. Nemusí se jednat jen o to, jaké služby nabízí, 
kdo jsou jeho zákazníci nebo kde působí, ale také o to, jak velká je množina zákazníků a jak se s 
nimi komunikuje. Pro efektivní využívání on-line rezervačního systému je důležité správně zvolit jeho 
parametry a dostupné funkce. 

ZAČÍT PODNIKAT PATŘÍ MEZI VELKÁ ROZHODNUTÍ

Podnikáte? Máte náš upřímný obdiv!

Začít totiž v dnešní době s vlastním podnikem není vůbec jednoduché rozhodnutí. Ať už sami vedete 
soukromý salón, vlastníte posilovnu, začínáte s wellness centrem nebo jste založili autoservis s několika 
zaměstnanci, určitě Vám už nejednou vyvstala na mysl otázka, zdali jste se přece jen ve svém rozhodnutí 
neunáhlili.

Najednou přímo v praxi vidíte, že to vůbec není jednoduché.

Zákazníci nepřibývají tak rychle, času je ale stále méně, mnohdy nevíte, kam dřív skočit.

ORGANIZACE ČASU JE ZÁKLADNÍM PRVKEM ÚSPĚCHU

Organizace času představuje klíčový prvek úspěšného podnikání.

Asi se shodneme, že je Vaší nejlepší kamarádkou prozatím tužka a její společník papír nebo diář. Takto to 
může fungovat u malých podnikatelů a malých firem. Přestože papírovým knihám s objednávkami již 
pomalu odzvonilo, stále se najdou provozy, kde je papír s tužkou na denním pořádku.
 
On-line rezervační a objednávkové systémy jsou už ovšem běžnější. A mají řadu výhod, kterými předčí 
konvenční způsob vedení zakázek. A i když v nich zatím spousta podnikatelů tápe, dokáží si racionálně 
zdůvodnit přínosy takového sytému pro své podnikání.

Tím nejzákladnějším způsobem přehledu rezervací je v tuto chvíli klasický elektronický kalendář, který 
najdete ve svém počítači nebo v mobilním telefonu. Máte jej po ruce, můžete je oba většinou 
synchronizovat dohromady, a nevyžadují pro člověka běžně pracujícího s počítačem žádné specifické 
dovednosti.
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LIDSKÝ FAKTOR

Stalo se vám už někdy, že jste zapomněli na nějakého klienta? Že jste si něco špatně zapsali? Anebo jste 
něco úplně vypustili?

Jasně, jsme jen lidé, takže se to může stát každému. Jenže na dobré pověsti a dobrém jménu Vám to 
rozhodně nepřidá. Dokud budou rezervace záviset na lidském faktoru, respektive na ručním zapsání, a to 
ať už na papír nebo do elektronického kalendáře, stále může vzniknout spousta chyb. Od špatných dnů 
přes hodiny až po nepřesnosti v objednávkách.

Nedáváme vám to vůbec za zlé! Všichni jsme pouze lidé a chybu může udělat každý. Na druhou stranu, 
pokud chcete vybudovat skutečně úspěšný podnik, měli byste se všem těmto chybám maximálně vyhnout.

JE RUČNÍ PLÁNOVÁNÍ EFEKTIVNÍ ?

Sami se zamyslete nad tím, kolik času vlastně trávíte nad papírovou knihou s objednávkami, kolikrát jste 
už zjišťovali, jestli je daná rezervace platná nebo jestli ji zákazník náhodou telefonicky nestornoval. 

Zkuste se zamyslet a říct si, jestli víte, na kolik procent jste využili své provozní kapacity, jakou máte 
rezervu v termínech nebo jaký byl provoz ve stejném měsíci minulého roku. 

Rostete, stagnujete nebo je Váš provoz pod svými možnostmi?

Ruční plánování není jen o chybách, které můžete vlastní nepozorností nebo nedostatkem času udělat. Je 
to také o času, který nad tímto způsobem rezervací strávíte. Tedy oprava - ztratíte.

Všechen tento čas jsou peníze. Víme, že je to klišé, ale je to pravda. Váš čas jsou peníze. Všechny ty hodiny, 
které trávíte nad rezervační knihou, vás stály peníze. Během těchto hodin jste mohli obsloužit dalšího 
klienta, mohli jste si vydělat další peníze, anebo získat nového pravidelného zákazníka.

O tohle všechno jste ručním plánováním, zapisováním, objednáváním a případným řešením chyb přišli.
Už vidíte, že tento způsob práce s časem není ten nejlepší?

diář
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EXISTUJÍ JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ

Co kdyby ale existovala možnost, že by se vám to už nikdy nestávalo? A to samo od sebe?

Představte si, že byste každý den přišli do práce, zapnuli svůj telefon, počítač, tablet, koukli na své 
objednávky a během půl minuty jasně viděli svůj celodenní program. A co kdyby se vám navíc zaplnila 
všechna prázdná místa v pracovní době?

Z pohledu samotného provozu je příjemné, když víte, co Vás v nejbližší době čeká, nestresujete se 
čekajícími klienty a máte přehled o tom, co, kde a kdy bude probíhat. Proč to mít ale elektronicky, když už 
mám tlustý diář? 

Kromě automatických funkcí, které za Vás diář nebo elektronický kalendář rozhodně neudělá, je 
zapotřebí se na celou věc podívat také z pohledu Vašeho zákazníka. Ten se do Vašeho soukromého diáře 
či kalendáře nepodívá. Neví, kdy máte volno, jaké termíny jsou k dispozici, jestli se stala nějaká změna 
v jeho rezervaci, nebo zda vůbec byla jeho rezervace zapsána do objednávkové knihy správně. 

Skupina zákazníků, která má blízko k technologiím, navíc neustále roste. Jejich očekávání řešit standardní 
životní situace online pokrývá objednání tenisového kurtu, masáže až po zajištění termínu pro přezutí 
pneumatik. 

Pokud si zákazníci mohou online prohlédnout aktuální dostupnost služeb, volné termíny a ty si i následně 
online rezervovat, zásadně to ovlivňuje jejich motivaci vaše služby využívat. Online rezervační systém tak 
může přivést nejen nové zákazníky, ale také zefektivnit běžné provozní činnosti v podnikání. To přináší 
úspory, nové příležitosti a zdokonalení podnikání.

Úspora času je na obou stranách.

český on-line rezervační systém reenio 
www.reenio.cz
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NEZTRÁCEJTE ČAS, VĚNUJTE SE ZÁKAZNÍKŮM

Vlastně byste ani nemuseli mít sekretářku, asistentku nebo recepční. Všechno by se vám připravilo samo 
od sebe.

Vy už byste se jen věnovali své práci, obsluhovali své zákazníky, vymýšleli další zlepšení a služby a užívali si 
svobody, kterou Vám podnikání poskytuje. A ona recepční, kterou byste v tuto chvíli už nepotřebovali, se 
může stejně jako Vy věnovat zákazníkům. 

I díky tomu vyděláte peníze.

ŘEŠENÍM JE SYSTÉM REENIO

On-line rezervační systémy jsou trendem dnešní doby.
 
Rezervace místa v oblíbené sauně, solária nebo oblíbené procedury ve wellness centru, jazykové kurzy, 
prohlídka na stomatologii, finanční konzultace, vyzkoušení nové masáže, pravidelné cvičení v 
podvečerních hodinách apod. — k tomu všemu lze rezervační systém využít.

Pomáhá jak klientům, tak provozovatelům.
Bez ohledu na to, zdali jste malý garážový nebo velký autorizovaný servis, kosmetička nebo velký 
kosmetický salón, posilovna nebo obrovská tělocvična s několika místnostmi, můžete i Vy využít všechny 
přínosy rezervačního systému. 

Výhody on-line rezervačního systému reenio může využít úplně každý, kdo poskytuje službu založenou 
na objednávkách. Rezervační systém nevyžaduje od uživatele žádné technické znalosti. Nic se 
neinstaluje a vše se spouští ve webovém prohlížeči. 

Reenio poskytuje možnost on-line rezervací přes webové stránky nebo s využitím mobilních aplikací. 
Je ho možné použít prakticky kdekoliv, kde je přítomen počítač, a je vždy dostupný v aktuální verzi. 
Odpadá tedy starost o budoucí aktualizace či zbytečná komunikace s někým, kdo by Vám systém udržoval 
v provozním stavu. A nemusíte se bát ani složitých instalací. Reenio totiž funguje v cloudu. Co to znamená? 
To znamená, že se ke svému účtu můžete připojit odkudkoliv na světě, z jakéhokoliv počítače, telefonu 
nebo tabletu a nemusíte si k jeho použití stahovat žádnou náročnou aplikaci.

Provoz základního balíčku rezervačního systému reenio je navíc úplně zadarmo. Pro malé podnikatele a 
na seznámení se systémem reenio totiž slouží balíček FREE. Je zde pouze omezení počtu rezervací a 
některých náročnějších funkcionalit. Jakmile se systémem seznámíte a pokud samozřejmě budete chtít, 
můžete si přikoupit jeho rozšíření. Nákup rozšířených balíčků ale není podmínkou pro komplexní využití 
všech výhod reenio.

Významnou výhodou je také to, že on-line řešení může růst s Vaším podnikáním a není závislé na počtu 
provozoven, zaměstnanců nebo klientů. 

Získáte nejen přehled nad provozem, ale ušetříte také spoustu času díky automatickému zpracování 
objednávek. Je to nástroj, který Vám pomůže sledovat vytížení Vašich zaměstnanců nebo zařízení (whirl-
pool, sauny, masérny, autoservisu, fitness...). Budete moci efektivněji komunikovat se zákazníky a 
spravovat jejich rezervace.

český on-line rezervační systém reenio 
www.reenio.cz

5



HÝČKEJTE SVÉ ZÁKAZNÍKY

Ovšem rezervace a efektivní řízení času je pouze zlomek výhod systému reenio. Umí toho mnohem, 
mnohem víc. Už díky němu nikdy přijdete o své zákazníky jenom proto, že na svou rezervaci zapomněli. 

Určitě se vám to už taky stalo (a nejspíš ne jednou) - měli jste objednaného zákazníka na určitý čas, museli 
jste kvůli němu zrušit spoustu jiných objednávek a nakonec se daný člověk ani nedostaví. To už se vám ale 
s reeniem nestane! Reenio totiž hlídá termíny pro obě strany. 

Vás upozorní e-mailem či SMS zprávou, že za hodinu přijde další klient a daného klienta upozorní 
naprosto stejným způsobem, že dnes v určitý čas je objednaný k vám na danou službu. Zákazníci už na 
Vás díky tomu nikdy nezapomenou!

BUDUJTE DATABÁZI KONTAKTŮ

A ve spojení se zákazníky ještě chvíli zůstaneme. Jak je totiž známo, lidé velmi rychle zapomínají. Pokud je 
služby absolutně neohromí, že na ně vzpomínají ještě dlouhé roky, většinou si už přesně nevzpomenou, že 
byli před rokem využít nějaké služby.

Proto je dobré se jim čas od času připomenout, sdělit jim, že máte zrovna nějakou akci, nebo že rozšiřujete 
podnikání. Jenže jak takovou informaci dostat až ke konečnému klientovi?

Získat v dnešní době e-mail či kompletní kontaktní údaje je velmi náročné a složité. A pro malé podniky 
prakticky nemožné. Jenže právě to umí reenio taky! Reenio dokáže automaticky, bez ztráty času a 
otravného ptaní budovat databázi kontaktů na Vaše zákazníky. Už při rezervaci daného termínu totiž Vaši 
zákazníci vyplní telefon a e-mail a Vy tak okamžitě získáváte možnost lépe s nimi komunikovat. 

Můžete jim zasílat newslettery o novinkách z podniku, informace o happy hours, aktuální slevy, informace 
o rozšíření služeb atd. Pokud se tedy u Vás něco změní, okamžitě o tom můžete dát vědět prostřednictvím 
e-mailu nebo SMS.

ODMĚŇTE SVÉ VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY

A kromě kontaktů budete mít po ruce také statistiky o svých věrných zákaznících. 

Chodí k vám někteří lidé pravidelně? Máte nějakého skalního fanouška, který už Vaše služby využil 
několikrát? Odměňte takové zákazníky!

Díky reenio budete mít jejich přehledný seznam po ruce a tak je přímo jmenovitě můžete odměnit slevou, 
dárkovým voucherem, výhodnější cenou nebo službou navíc. Je jen na Vás, jak odměníte Vaše nejlepší 
zákazníky.

A řekněme si to na rovinu - jakákoliv sleva či výhoda pro daného věrného zákazníka jej potěší tisíckrát více, 
než všeobecná sleva, kterou poskytnete všem.

český on-line rezervační systém reenio 
www.reenio.cz

6



MANAŽERSKÝ POHLED NA PODNIKÁNÍ

Výhody systému reenio jsme ale stále ještě nevyčerpali. Další z nich je tvorba přehledných statistik Vašeho 
podnikání.

Ať už jste zkušený podnikatel nebo začínající firma, dokážete říct, zda jste za poslední rok rostli? Máte 
přehled o tom, kolik klientů jste měli přesně před rokem a kolik nyní? Dokážete odpověď na otázku, zda 
nyní vyděláváte více peněz?

Nebojte, nechceme Vás zkoušet. Jen se ale nad tím zamyslete. 

Je to těžké, viďte?!

Ale s reeniem nemusí! Reenio Vám bude všechny tyto informace pečlivě střádat a vytvářet z nich velice 
jednoduché a přehledné statistiky. Nebojte, opět je to jednoduché a vyzná se v nich každý.
Při rozhodování, co dál se svým podnikáním, se tak vždy můžete opřít o přesná data. Znáte svůj vývoj 
prodeje a během dalšího kliku vidíte i přesný přehled o obsazenosti Vašich prostor.

I když se za Vás reenio nerozhodne, zda podnikání rozšířit či nikoliv, značně Vám s tímto dilematem 
pomůže.

PRVNÍ KROK NA WEBU REENIO.CZ

Chcete i vy změnit své podnikání? Chcete mít více času na práci, obsloužit více zákazníků a vydělat si tak 
více peněz?

Stačí pouze navštívit stránky systému na adrese www.reenio.cz a připravit si pár minut volného času k 
provedení registrace. 

Během několika málo okamžiků vám systém zprovozníme a na uvedené kontaktní údaje zašleme 
přístupové kódy a úvodní informace. 

Rádi vám s tímto krokem pomůžeme, popřípadě můžete postupovat dle video tutoriálu na webu
www.reenio.cz

On-line rezervační systém sice nevyřeší všechny peripetie dnešního podnikání. Jistě je to ale nástroj, který 
vaše podnikání významně usnadní a zpříjemní.

český on-line rezervační systém reenio 
www.reenio.cz
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HLAVNÍ VÝHODY REZERVAČNÍHO SYSTÉMU REENIO

Zákazník už na svou rezervaci 
nezapomene. Systém reenio zákazníka 
automaticky upozorní na blížící se 
termín jeho návštěvy, a to 
prostřednictvím e-mailu a/nebo SMS 
zprávy.

Úspora času při rezervacích. Zákazník si 
sám pohodlně vybere termín návštěvy a 
vás díky tomu nechá v klidu pracovat. 

Získáte na všechny zákazníky kontaktní 
údaje. Konečně budete mít databázi 
e-mailů a telefonů od zákazníků na 
jednom místě a bez většího úsilí.

Podpora prodeje. Díky e-mailové 
databázi, kterou vám reenio vytvoří, 
můžete svým zákazníkům hromadně 
posílat informace o nové službě, 
provozovně apod. a zvyšovat povědomí 
o vámi poskytovaných službách.

Dokonalý přehled nad provozem. reenio 
vám poskytne přehledné statistiky o 
vývoji prodeje a obsazenosti. Při 
rozhodování se vždy můžete opřít o 
přesná data.

Věrnostní program. reenio automaticky 
počítá útratu každého zákazníka. Už je 
jenom na vás, jak odměníte vaše 
nejlepší zákazníky.

Systém reenio funguje v cloudu a na 
běžném počítači nebo mobilním 
telefonu. reenio máte po ruce vždy, když 
zrovna potřebujete.

Jdete s dobou. Vaši zákazníci jsou 
online, a to samé očekávají od vás. 
Vycházejte svým zákazníkům vstříc.

Už nikdy nezapomenete na zákazníka. 
reenio umí automaticky uložit všechny 
rezervace do vašeho osobního 
kalendáře (Google, Outlook) a posílat 
vám upozornění dle různých kritérií.

Základní balíček je ZDARMA. Nebudete 
nijak omezeni časem, jen je třeba 
myslet na počet rezervací v měsíci.

www.reenio.cz

český on-line rezervační systém reenio 
www.reenio.cz
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CO ŘEKLI UŽIVATELE SYSTÉMU REENIO

„Rezervační systém Reenio využíváme na naší instituci pro plánování směn v rámci projektové 
činnosti. Na systému oceňujeme zejména jeho podporu, která reaguje na naše dotazy či případné 

požadavky. Poměrně živá diskuze nad možnostmi přidání dalších prvků, které by systém přizpůsobily 
našim potřebám, ukazuje na dynamické směřování celého týmu a snahu zohlednit požadavky 

zákazníků. Velice zajímavým prvkem Reenia jsou automatické analýzy, které vizuálně vyhodnocují 
dané procesy. V rozvoji této funkce vnímáme do budoucna velký potenciál. Příjemné grafické 

zpracování a relativně intuitivní ovládání je pak jen již přidanou hodnotou, která dotváří celkový 
kladný dojem. Využíváme systém ve verzi Premium, která je i přes široké služby cenově velice 
příznivá. I proto jsme se nakonec při výběru rezervačního systému rozhodli právě pro Reenio.”

Tomáš Suk 
Univerzita. J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

„Rezervační systém Reenio používám ve své psychoterapeutické praxi několik týdnů. Už krátce 
potom, co jsem odkaz uveřejnil na svém webu, jej zájemci o mé služby začali spontánně využívat k 

přímému objednávání. Odpadly mi tak starosti s vyřizováním telefonů a e-mailů. 
 

U nově objednaných klientů navíc okamžitě a pohodlně zjistím jejich kontaktní údaje. Když jsem 
Reenio vybíral mezi konkurenčními systémy, ocenil jsem zejména příjemnou grafiku, intuitivní 

ovládání a většinu funkcionalit, které od systému očekávám. Jsem také velmi rád, že pokud mám 
nějaký dotaz nebo připomínku k systému, komunikace s technickou podporou funguje velmi rychle a 

vstřícně.”

Mgr. Jiří Chvála, Praha 
www.jirichvala.cz

„Rezervační systém Reenio jsme si vybrali pro jeho jednoduchost a přehlednost. Klientům zabere 
rezervace tréninku jen pár vteřin a pro nás je skvělé, že víme, kolik lidí na kterou lekci přijde. Další 

výhodou Reenia je připomínací e-mail, který každému klientovi dorazí před událostí. Při pohledu na 
cenu/výkon jsem opravdu rád, že jsme se rozhodli pro Reenio.”

CrossGym, Benešov 
www.cross-gym.net

„Systém Reenio velmi usnadňuje a hlavně zpřehledňuje organizaci práce v mém servisu, a hlavně je 
přínosem pro samotného zákazníka, který si pochvaluje hlavně připomenutí smskou. 

 
Snažím se na celý systém dívat z pohledu zákazníka, a myslím si, že systém by měl být pokud možno 
co nejjednodušší, přehledný a intuitivní. Rezervační systém mi vyhovuje, komunikace s reenio je také 

dobrá, nemám žádné zásadní výhrady.”

Pneuservis Strmiska, Rousínov 
www.pneustrmiska.cz

český on-line rezervační systém reenio 
www.reenio.cz

9


