


Drodzy Czytelnicy,

zaufanie, lojalność i zaangażowanie to postawy, które coraz rzadziej wykazywane są przez 

konsumentów, a o które coraz bardziej marketerzy powinni zabiegać. W świecie, w którym 

wachlarz produktów i usług jest na wyciągnięcie ręki... w kierunku smartfona, a dostępność 

produktów niemalże natychmiastowa, walka o uwagę i lojalność klienta nigdy się nie kończy. 

Konsumenci coraz pewniej poruszają się w gąszczu ofert specjalnych, promocyjnych cen czy 

opinii innych użytkowników. Niejeden marketer w obliczu tych zmian staje przed ogromnym 

wyzwaniem zjednania sobie klientów na dłużej niż jedną transakcję.

Po jakie metody sięgać, aby zrealizować to założenie? Jakie narzędzia mogą być w tym 

przydatne? W jaki sposób mierzyć efekty, aby się przekonać, czy obrany kierunek jest tym 

właściwym? Na te pytania odpowiadamy w naszym e-booku. Jego lektura pozwoli na po-

znanie nowoczesnych metod angażowania konsumentów w programy lojalnościowe i mo-

tywowania do udziału w nich. Podpowie także, jak skutecznie budować zaufanie i wzbudzać 

wiarygodność u klientów. To także kopalnia wiedzy na temat najpopularniejszych nagród 

w programach lojalnościowych i aspektów psychologicznych wpływających na postawy 

konsumentów oraz bogate źródło przykładów i wskazówek, którymi dzielą się eksperci 

i praktycy w rozmowach na temat budowania lojalności. Wbrew pozorom lojalność klienta 

w dzisiejszych czasach jest możliwa... Przekonajcie się sami. 

Zapraszam do lektury!

Od redakcji

Justyna Bakalarska

redaktor

Napisz do autora:
justyna@marketerplus.pl

http://sodexolojalnosc.pl/


Autor: Dariusz Deszczka

Lojalność szyta na miarę
Dobrze przygotowany program lojalnościowy jest jak świetnie skrojony 
i uszyty garnitur. Dopasowany do indywidualnych potrzeb, rozmiaru, okazji 
i budżetu. Jeśli oddasz go w ręce profesjonalistów, będziesz mieć pewność, 
że spełni wszystkie związane z nim oczekiwania i będzie leżał idealnie. 

Zdobywanie lojalności partnerów biznesowych to dłu-

gotrwały proces, który wymaga odpowiednich przygo-

towań. Często grupa, do której chce się adresować swoje 

działania, jest bardzo zróżnicowana. W wypadku programów 

lojalnościowych B2B mogą to być np. hurtownie, dystry-

butorzy, przedstawiciele handlowi dystrybutora czy sklepy 

detaliczne, czyli wszyscy ci, którzy znajdują się między firmą 

sprzedającą produkty lub usługi a ostatecznym konsumen-

tem. Dodatkowo kontrahenci mogą reprezentować różne 

branże, które mają swoją specyfikę. Dlatego, aby programy 

lojalnościowe czy wsparcia sprzedaży służące budowaniu 

relacji w B2B były skuteczne, trzeba: 

• zdefiniować cel, jaki ma osiągnąć program, 

• określić budżet,

• wybrać sprawdzonego partnera biznesowego, 

który krok po kroku przeprowadzi Cię przez całe 

przedsięwzięcie.

Dokładne zdjęcie miary 
Na początek trzeba określić wyzwanie, przed jakim stoi 

firma. Czy skala prowadzonego przez nią biznesu jest 

duża, a może jest to małe przedsiębiorstwo, które stawia 

pierwsze kroki w budowaniu lojalności. Jeśli ma się do 

czynienia z pierwszym przypadkiem, można rozważyć 

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

• jak budować programy lojalnościowe w relacjach B2B 
aby były skuteczne,

• jak dobierać uczestników, cele i partnerów do progra-
mów lojalnościowych w świecie B2B.

długofalowe działania oparte na wielofunkcyjnej platformie 

online i bardziej skomplikowanej mechanice. Jeśli z kolei 

ani rozmiar firmy, ani zakładany budżet nie umożliwiają 

szerokiego spektrum działań, być może na początek warto 

założyć krótszą, ale bardziej intensywną kampanię opartą 

na prostszych narzędziach. Warto mierzyć siły na zamiary, 

a precyzyjne określenie celu pozwoli dobrać odpowiednią 

mechanikę programu. 
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Kreowanie wizerunku
Receptą na sukces każdego programu jest odpowiednio 

zdefiniowana grupa docelowa. Dobór uczestników powi-

nien być czytelny i wynikać ze zrozumiałej segmentacji. 

Trzeba jasno odpowiedzieć sobie na pytanie, kto stanowi 

grupę kluczową, która będzie miała największy wpływ na 

osiągnięcie celu biznesowego – przed kim będzie trzeba 

się zaprezentować w precyzyjnie skrojonym garniturze. 

Inne potrzeby będą np. miały firmy z branży FMCG, które 

często budują lojalność przez realizację określonego 

planu sprzedażowego, a inaczej współpracę z klientami 

B2B muszą budować firmy farmaceutyczne, które podle-

gają surowym ograniczeniom prawnym. I mimo tego, że 

ekspresja w kreowaniu wizerunku jest ważna, to najlepiej 

sprawdzają się proste rozwiązania, które są dla odbiorców 

zrozumiałe i angażujące, ale przede wszystkim spójne ze 

światem danej marki. Można zatem powiedzieć, że po-

nadczasowa elegancja zawsze wygra z krzykliwą kreacją 

ekstrawaganckiego projektanta.

Profesjonalne atelier
Każda branża i klient wymagają indywidulanego podej-

ścia, niemniej możliwości budowania dobrych relacji 

w B2B jest dużo. Decyzję o tym, co wybrać i jak z nich 

Dariusz Deszczka

category manager segmentu Lojalność i Motywacja  
w Biznesie Sodexo Benefits and Rewards Services,  

firmy od lat specjalizującej się w prowadzeniu  
programów lojalnościowych

Napisz do autora:
dariusz.deszczka@sodexo.com
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korzystać, warto skonsultować ze specjalistami. Takie firmy 

jak Sodexo Benefits and Rewards Services, które od lat 

realizują programy lojalnościowe i wsparcia sprzedaży, 

umiejętnie dobiorą odpowiednią formułę i zaproponują 

sprawdzone i efektywne rozwiązania oparte na doświad-

czeniach z różnych branż. Takie wsparcie to gwarancja 

odpowiednio dobranego stroju do okazji i świetnej pre-

zencji, która będzie rozpoznawalna przez lata.



Mierz siły na zamiary. Przeanalizuj 
możliwości osób pracujących w Twojej 
firmie. Czy mają odpowiednią wiedzę, 
doświadczenie i czas, a także zaplecze 
techniczne, aby skutecznie realizować 
założony cel? Może potrzebne będzie 
Ci wsparcie?

Upewnij się, czy wybrana mechanika 
programu wspiera Twój cel. Program 
powinien być prosty, atrakcyjny 
i angażujący, ale także spójny ze 
światem Twojej marki.

NAGRODY 

Nie ma jednej dobrej nagrody 
dla każdego. Aby nagroda 
była atrakcyjna, musi dawać 
swobodę wyboru, być adekwatna 
do włożonego wysiłku 
i zaangażowania. Przyciągająca 
nagroda stanowi klucz do sukcesu 
programu.

BIEŻĄCE ZARZĄDZANIE  
I RAPORTOWANIE

Analizuj, wyciągaj wnioski i wprowadzaj 
zmiany. Bieżący monitoring programu 
pozwoli na właściwą modyfikację 
kolejnych działań, a w rezultacie 
osiągnięcie wyznaczonego celu. 

OCENA PROGRAMU
Jeśli właściwie zaplanowałeś i wykonałeś 

wszystkie kroki, ciesz się sukcesem!

BUDŻET 02

Ustal budżet realizacji programu. Jego wysokość 
wpłynie na dobór funkcjonalności programu, 

oferowane nagrody, długość trwania projektu oraz 
sposób jego promocji.

04PARTNER

Sprawdź, czego brakuje w Twoich 
zasobach. Na jakim polu Twój partner 

może Ci pomóc? Niezależenie od 
zakresu współpracy, zawsze dobieraj 

sprawdzonego i doświadczonego partnera. 
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GRUPA 
DOCELOWA

Receptą na sukces Twojego 
programu jest odpowiednio 

zdefiniowana i opisana grupa 
docelowa. Dobór uczestników 

powinien być jasny i wynikać ze 
zrozumiałej segmentacji.

07KOMUNIKACJA

Zadbaj o odpowiednią 
częstotliwość, treść i formułę 

komunikacji. To w głównej 
mierze od niej zależy 

zaangażowanie uczestników. 
Pamiętaj, że aby komunikacja 

była skuteczna, musi być 
obustronna i wpisywać się 

w nowe trendy.

09LOGISTYKA

Logistyka nagród to duże 
wyzwanie. Zastanawiasz się, 

jakie nagrody wybrać oraz 
jak i gdzie je magazynować 

i dystrybuować? Jeśli 
chcesz uniknąć podobnych 
dylematów, powierz pełną 

logistykę partnerowi, a Ty 
rozliczaj się tylko za wyniki!

CEL
Określ wyzwanie, przed jakim stoisz. Czy 
cel, który chcesz osiągnąć, jest spójny 
ze strategią Twojej firmy? Precyzyjne 
określenie celu pozwoli dobrać 
odpowiednią mechanikę programu. 
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PROGRAM LOJALNOŚCIOWY  
I WSPARCIA SPRZEDAŻY KROK PO KROKU



Autorka: Justyna Bakalarska

Grywalizacja?! Motywacja!
Walka o uwagę, lojalność i zaangażowanie klienta trwa od wielu lat. Pomysłów 
na to, jak sprawić, aby klient związał się marką na dłużej, jest wiele, jednym 
z nich jest gorący w ostatnim czasie flirt między programami lojalnościowymi 
a grywalizacją.

Jak długo zdarzyło Ci się czekać na upragniony 

produkt? Jeśli nie był to okres przedświąteczny, to 

z pewnością zajęło to nie dłużej niż kilka dni. Znalezienie 

tego produktu z pewnością również nie stanowiło naj-

mniejszego problemu. Dziś od podjęcia decyzji o zakupie 

do finalizacji transakcji droga jest bardzo krótka. Liczba 

produktów, ich łatwa dostępność, wszechogarniające 

reklamy, promocje, oferty specjalne, prezentowane czy 

to online, czy offline, sprawiają, że konsument podchodzi 

do zakupów ze znacznie większym dystansem i niejako 

z chłodną kalkulacją. Czyta opinie, porównuje produkty, 

poszukuje najniższej ceny. U tak świadomych konsu-

mentów lojalność wobec jednej marki i zaangażowanie 

w jej działalność są towarem deficytowym. Nie oznacza 

to jednak, że nic nie można w tej kwestii zrobić.

Skuteczny program lojalnościowy
Programy lojalnościowe w swoim założeniu mają za 

zadanie zbudować długotrwałą relację między konsu-

mentem a marką, pozytywnie wpłynąć na jej wizerunek 

i rozpoznawalność, utrzymanie i pozyskiwanie oddanych 

klientów, a także są narzędziem zdobywania informacji na 

temat jej klientów. Wydawać by się mogło, że klient, który 

dzięki zakupom w sklepie czy przez nabycie konkretnych 

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

• czym powinien się wyróżniać skuteczny program lojal-
nościowy,

• czym jest grywalizacja,

• jak wykorzystać grywalizację w tworzeniu programów 
lojalnościowych.

produktów zyskuje dodatkową wartość, lepiej odnosi się 

do marki i chętniej oddaje jej swoje pieniądze. W praktyce 

jednak nie wygląda to aż tak różowo. Na polskim rynku 

funkcjonuje ogromna liczba programów lojalnościowych, 

które spotkać można niemal na każdym zakupowym kroku. 

W dodatku bardzo często takie programy oferują marki 

z tego samego segmentu, a w tej sytuacji jeszcze trud-

niej o przywiązanie klienta. Dlatego dziś nie chodzi już 

tylko o to, aby stworzyć i wdrożyć program lojalnościowy,  

ale o to, by program znacząco się wyróżniał na rynku, żeby 

realnie angażował konsumentów i stawał się skutecznym 

narzędziem motywacyjnym dla biorących w nim udział 

klientów. Jednym ze skutecznych sposobów na zakty-

wizowanie klientów jest wprowadzenie do programów 

lojalnościowych elementów grywalizacji.

Czym jest grywalizacja?
Grywalizacja czy też gamifikacja polega na wykorzystaniu 

mechanizmów znanych z gier komputerowych w celu moty-

wowania i zwiększania zaangażowania uczestników w działa-

nia w świecie rzeczywistym. W biznesie grywalizację można 

wykorzystywać w bardzo wielu obszarach – w marketingu, 

sprzedaży, podczas szkoleń dla pracowników, w rekrutacji czy 

też w ramach rozwoju osobistego. Niezależnie od tego, w jakiej 

dziedzinie zostanie wykorzystana, jej efekty są podobne do 

tych, jakie osiąga gracz siedzący przed konsolą. Realizacja sta-

wianych przed graczem wyzwań, rywalizacja czy też współpra-

ca sprawiają, że jest on w pełni zaangażowany w stojące przed 

nim zadania, przy czym towarzyszą mu pozytywne emocje, 

takie jak satysfakcja, przyjemność i radość z osiąganych celów. 

Dodanie elementów grywalizacyjnych do konkretnych działań 

biznesowych może zamienić nudne, rutynowe czynności 

w wielką przygodę. I tym samym zmotywować uczestników do 

http://sodexolojalnosc.pl/


oferuje wspólna zabawa konsumentów z marką. Zwłaszcza 

że wiele firm, które zdecydowały się stworzyć swój program 

lojalnościowy, z sukcesem wprowadziło do niego działania 

grywalizacyjne. Efekty były oszałamiające. .

Takie przykłady jasno pokazują, że w działaniach związa-

nych z grywalizacją nie chodzi o skomplikowane wyzwania, 

ale o takie, które pobudzają kreatywność, integrują, są uży-

teczne i zachęcają do interakcji z marką. I przede wszystkim 

takie, których efekty są widoczne szybko i dostępne nama-

calnie. Konsument doskonale wie, jakie działania pozwolą 

mu na osiągnięcie określonego celu. 

ich wykonywania. Korzyści te więc idealnie wpisują się proces 

wyróżniania programu lojalnościowego na rynku.  

Grywalizacja w służbie lojalności
Mechanizm grywalizacji wyzwala w konsumentach nowe 

pokłady emocji, ale także wpływa na zmianę ich zachowań 

oraz wprowadza dodatkowy element w ramach programów 

lojalnościowych. Jaki? Dzięki niemu uczestnik programu nie tyl-

ko jest nagradzany za samo bycie klientem i przeprowadzanie 

częściej lub rzadziej transakcji w danym sklepie. Dodatkowa 

nagroda pojawia się także wówczas, gdy wykona on konkretną 

czynność, czyli wykaże się zaangażowaniem. To już nie klient, 

który biernie przyjmuje prezentowane mu oferty, ale gracz, 

który o te atrakcyjne propozycje musi zawalczyć. Dodatkowo 

czerpie z tego satysfakcję, a organizatorzy takich gier – rzecz 

jasna – profity. I to nie tylko w postaci czysto materialnej. Osoba, 

która podejmie wyzwanie rzucone przez markę, bardzo często 

zaraża nim swoich znajomych. Polecając zabawę i samą firmę, 

dzieląc się informacjami o nich w mediach społecznościowych, 

będąc aktywnym fanem na fanpage’u marki. Takie zachowania 

są bezcenne z punktu widzenia marketerów.

Czas! Start!
Grywalizacja staje się coraz popularniejszym trendem w świecie 

biznesu, dlatego też warto już dziś sięgnąć po korzyści, które 

ZALETY GRYWALIZACJI  
W PROGRAMACH 
LOJALNOŚCIOWYCH: 

większe zaangażowanie uczestników 
programów lojalnościowych,

maksymalizacja potencjału programu, 
dzięki dążeniom uczestników do jak naj-
większej efektywności,

budowanie pozytywnych skojarzeń 
z marką, dzięki elementom rozrywki i za-
bawy w działaniach lojalizujących,

atrakcyjna forma programu z elementami 
grywalizacji jako sposób na wyróżnienie 
się marki,

zwiększenie rozpoznawalności marki.

1

2

3

4

5

PRZYKŁAD:

Pięć lat temu prostą akcję lojalnościową połączoną 
z elementami gamifikacji stworzyła amerykańska 
sieć restauracji Buffalo Wild Wings. Celem gry było 
zdobywanie punktów w zamian za wykonywane 
w restauracji działania – np. zjedzenie konkretne-
go dania, zrobienie sobie zdjęcia czy polecenie 
restauracji znajomym. Zebrane punkty można 
było wymieniać na konkretne nagrody w samej 
restauracji. W tak stworzony program lojalnościowy 
zaangażowało się ponad 30 tys. graczy1! 

1.       https://www.simplyzesty.com/blog/article/july-2011/5-brands-using-ga-

mification-well [dostęp: 9 września 2016 r.].
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PRZYKŁAD:

Amerykańska firma Walgreens, która sprzedaje produkty pomagające w utrzymaniu zdrowego trybu życia, postanowiła stworzyć 
aplikację mobilną, dzięki której jej użytkownicy mogli zbierać punkty. Osiągali je przez własną aktywność fizyczną. Użytkownicy 
nie tylko mogli sprawdzać swoje postępy i porównywać swoje osiągnięcia z osiągnięciami konkurentów, lecz także przeznaczać 
zebrane punkty na produkty w sklepie Walgreens. Użyteczność aplikacji oraz idealne dopasowanie programu lojalnościowego 
do potrzeb użytkowników i wizerunku firmy sprawiły, że w grę zaangażował się milion uczestników2. 

2.      https://www.walgreens.com/topic/apps/learn_about_mobile_apps.jsp 

[dostęp: 9 września 2016 r.].

Justyna Bakalarska

redaktor

Napisz do autora:
justyna@marketerplus.pl

OKIEM EKSPERTA:

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ, GDY DECYDUJEMY SIĘ NA 
WPROWADZENIE MECHANIZMÓW GRYWALIZACJI 
DO PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że grywalizacja – w przeciwieństwie do „klasycz-
nych” programów lojalnościowych – na pierwszym miejscu stawia frajdę. Jeśli klient nie bawi 
się dobrze, uczestnicząc w tym programie, robi to jedynie dla korzyści ekonomicznych, nie 
możemy mówić o grywalizacji. Jak wstrzykiwać frajdę? Przez cel albo same reguły: moż-
na tak uatrakcyjnić program, aby samo uczestnictwo w nim wiązało się z dobrą zabawą. 
Mnóstwo programów lojalnościowych każe mi zbierać punkty i… to właściwie tyle. OK, jest 
tam jakaś atrakcyjna nagroda, ale przyjemności z grania nie ma żadnej.

Jak dodawać przyjemność? Najprościej: bawiąc odbiorcę samą komunikacją. Pisać 
zabawne komunikaty, dołożyć brand hero, który wzbogaci nudne wiadomości w emocje. 
Zadbać o to, by program lojalnościowy nie był nudny (także po dłuższym czasie korzystania 
z niego) – tu pomoże zaznajomienie się z założeniami teorii flow. I testować. Pytać użytkow-
ników, czy to sprawia frajdę. Jeśli nie sprawia, wracamy do projektowania.

Paweł Tkaczyk 

 bloger, doradca budowania 
marki, autor książek „Zaka-
marki marki” i „Grywalizacja” 

Napisz do eksperta:
paweltkaczyk@midea.pl

Jasno określony cel programu, dobrze dobrane narzędzia 

grywalizacyjne, pomysłowa akcja i użyteczność wszystkich 

działań to elementy, które mogą zapewnić sukces Twojemu 

przedsięwzięciu. Sprawiając, że wyróżnisz się na rynku i zdo-

będziesz oddanych klientów, którzy zaufają Twojej marce.
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Sodexo. 
Programy
Lojalnościowe.

20% lojalnych klientów generuje 80%  
zysków. Postaw na doświadczenie  
i zwiększ lojalność wśród swoich 
Klientów i Partnerów biznesowych, 
powierzając prowadzenie działań pro-
fesjonalistom. Realizujemy programy 
lojalnościowe od A do Z.

www.SodexoLojalnosc.pl

TWÓJ PARTNER
WE WZROŚCIE BIZNESU

MOŻESZ NAM ZAUFAĆ. SODEXO TO PONAD:

zrealizowanych programów 
 lojalnościowych i wsparcia 
 sprzedaży w wielu branżach100

158 tysięcy zadowolonych
użytkowników

80 milionów PLN   
zrealizowanych budżetów

http://sodexolojalnosc.pl/


Autorka: Justyna Bakalarska

Czy Twój program 
lojalnościowy jest skuteczny? 
Program lojalnościowy odniósł spektakularny sukces! Kto nie chciałby 
wykrzyczeć tych słów swoim przełożonym? Nim jednak popuści się wodze 
fantazji, warto zrozumieć, po czym można poznać, że program lojalnościowy 
faktycznie okazał się skuteczny.

Pierwszym krokiem do określenia skuteczności trwa-

jących czy zakończonych programów jest powrót do 

źródeł. Podejmowane działania zawsze muszą realizować 

założone cele. Bez jasno sprecyzowanych celów programy 

lojalnościowe czy wsparcia sprzedaży nigdy nie będą sku-

teczne. Nie tylko ze względu na fakt, że cel określa drogę, 

którą należy przebyć, gdy się tworzy program dopasowany 

do grupy docelowej, oraz pomaga podejmować świadome 

decyzje. Jest on także najbardziej wartościowym mierni-

kiem efektywności działań. Jeśli cele zostały zrealizowane, 

wtedy można ogłosić sukces. W teorii brzmi to prosto, jed-

nak w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana, 

cele każdorazowo zależą bowiem od możliwości firmy, jej 

pozycji, branży, w której działa, czy sytuacji rynkowej. Do 

każdego zaś celu dobiera się inne parametry, które mają 

pomóc zbudować program i określić zasady badania sku-

teczności działań.

Drogowskazy skuteczności
Cele powinny być odpowiedzią na potrzeby realizującej 

program firmy oraz rynku. Na podstawie tych celów po-

wstaje program lojalnościowy oraz dobierane są parametry 

kluczowe KPI, dzięki którym na każdym etapie można 

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

• co wpływa na skuteczność programów lojalnościowych,

• jak mierzyć efektywność programów,

• jak optymalizować swoje działania.

kontrolować efektywność i optymalizować działania. Po 

jakie wskaźniki można sięgać w przypadku programów 

lojalnościowych czy programów wsparcia sprzedaży? 

W tym drugim przypadku sprawa wydaje się prosta, mier-

nikiem efektywności powinna być bowiem po prostu 

zwiększona sprzedaż. Warto brać przy tym poprawkę 

na zmieniające się warunki rynkowe, które często mogą 

zaburzać ostateczny efekt działań. 

W programach lojalnościowych z kolei wybór kluczo-

wych parametrów jest nieco bardziej złożony. Pod uwagę 

bowiem można brać bardziej miękkie efekty, takie jak:

• poprawa komunikacji na linii konsument–marka,

• zwiększenie wiedzy o nowych produktach, pojęcia o firmie, 

• poprawa wizerunku firmy. 

Miernikiem skuteczności podejmowanych działań 

w ramach programów lojalnościowych może być także 

wiedza o klientach, którą zdobyła firma. Informacje, któ-

rych wcześniej, innymi kanałami nie udało się zdobyć, 

mogą się w przyszłości stać niezwykle wartościowym 

orężem komunikacyjnym i sprzedażowym.

Jednak także w zakresie programów lojalnościowych 

można uzyskać twardsze dowody skuteczności podej-

mowanych działań. Może to być np.:

• liczba klientów, których pozyskała firma dzięki pro-

gramowi lojalnościowemu, 

• wartość transakcji zrealizowanych przez tych klientów,

• wskaźnik retencji, który ukazuje, jak długo i jak wiele osób 

pozostało w programie od momentu jego rozpoczęcia 

do zakończenia bądź określonego momentu pomiaru.

http://sodexolojalnosc.pl/


Optymalizacja działań
Program lojalnościowy często trwa latami, dlatego też jego 

skuteczność nie powinna być mierzona jedynie po za-

kończeniu całego programu. Efekty działań powinny być 

monitorowane na bieżąco i jeśli wyniki nie są zadowalające, 

należy dążyć do szybkiej optymalizacji działań.

W takich działaniach niezwykle ważna jest nie tylko 

świadomość, jakie elementy nie zadziałały w ramach pro-

gramu, lecz także jakie są tego przyczyny. Wiele platform 

do tworzenia i prowadzenia programów lojalnościowych 

pozwala także na uruchomienie modułu badań, dzięki 

któremu szybko i tanio można poznać opinie, motywacje 

i preferencje uczestników. A tym samym dopasować pro-

gram lojalnościowy do ich potrzeb, co w ostateczności 

przełoży się na lepszy efekt podejmowanych działań. 

Najlepszym bowiem sposobem na optymalizację dzia-

łań i osiągnięcie zamierzonych celów jest odpowiednia 

interakcja z uczestnikami programu. To nie są jedynie 

klienci, leady czy uczestnicy programu. To są ludzie, którzy 

z pewnością przez przystąpienie do Twojego programu 

chcą zaspokoić swoje potrzeby i spełnić oczekiwania. 

Twoim zadaniem zaś jest na nie odpowiedzieć. Dlatego 

też warto na każdym kroku ulepszać swoje działania 

PRZYKŁAD:

W sytuacji, gdy np. na początku trwania programu 
duże grono osób korzystało z możliwości, jakie 
oferował organizator, po pewnym czasie zaś liczba 
aktywnych użytkowników spadła, można szybko 
zareagować, znajdując nowy motywator zachęcający 
zaproszonych użytkowników do większej aktywności

JAKIE PYTANIA WARTO SOBIE ZADAĆ PRZED WPROWADZENIEM 
SKUTECZNEGO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO?

Jaki jest Twój cel? Co chcesz osiągnąć przez 
wprowadzenie programu?1
Do kogo skierowany będzie Twój program? Kto 
jest Twoim wzorcowym odbiorcą?2
Jakie dane o swoich klientach posiadasz i jakie 
jeszcze powinieneś zdobyć przed wprowadze-
niem programu?

3

Czego klienci mogą oczekiwać od proponowa-
nego przez Ciebie programu?4
Co możesz im zaoferować? Jakie na-
grody czy mechanizmy programu będą 
najskuteczniejsze?

5
Jakie będą wskaźniki oceny efektywności 
programu?6
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OKIEM EKSPERTA:

Z CZEGO MOŻE WYNIKAĆ  
NIEPOWODZENIE PROGRAMU 
LOJALNOŚCIOWEGO? 

Z braku wymiernych dla uczestników korzy-
ści – jeśli na średniej jakości smartfon w jed-
nym z programów lojalnościowych należy 
wydać 100 tys. zł, to trudno oczekiwać, że 
klienci skuszą się na zupełnie nierealne do 
osiągnięcia korzyści.

Z nieodpowiednich nagród dostępnych 
w programie – to głównie nagrody nieatrak-
cyjne dla grupy docelowej, np. program 
przeznaczony jest dla konsumenta o prze-
ciętnych dochodach, nagrody to zaś zniżki 
otrzymywane przy zakupie ekskluzywnych 
kosmetyków. Wreszcie nagrody mogą być 
mniej atrakcyjne od nagród konkuren-
cji lub zbyt drogie, co powoduje szybko  
rosnące koszty.  

Ze zbyt skomplikowanych zasad uczestnic-
twa –  często nie tylko sam mechanizm, ale 
chociażby obowiązkowa rejestracja online może 
zniechęcać potencjalnych uczestników

Z braku promocji – program powinien być 
odpowiednio nagłośniony, aby był skuteczny.

Z braku szczegółowej koncepcji programu  
– bez odpowiedniej strategii program może się 
okazać nieopłacalny dla organizatora lub też 
tak skuteczny, że przedsiębiorstwo nie będzie 
w stanie go obsłużyć.

Z braku determinacji do długofalowe-
go działania – program lojalnościowy to 
przygoda na całe życie. Trudno bowiem się 
z niego wycofać. Niezapowiedziane zmia-
ny w programie, szczególnie na niekorzyść 
uczestników, mogą spowodować gwałtowną 
reakcję klientów, dodatkowo zupełnie inną 
aniżeli oczekiwana przez twórców programu.

1

2

3

4

5

6

dr Jolanta Tkaczyk 

wykładowca akademicki oraz 
ekspert marketingu  

i zarządzania

Napisz do eksperta:
jtkaczyk@rynkologia.pl

i poprawiać mechanizmy programu lojalnościowego. 

Ciągłe profilowanie przekazu, kanałów dotarcia, nagród, 

jakie oferujesz odbiorcom, z pewnością przełoży się na 

znacznie lepsze efekty podejmowanych działań. 
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redaktor
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Autorka: Justyna Bakalarska

Buduj relacje  
odpowiednią komunikacją
Jednym z istotniejszych elementów komunikacji jest sprzężenie zwrotne, będące 
reakcją odbiorcy na komunikat nadawcy. W przypadku programów lojalnościowych 
tą reakcją powinien być długotrwały i czynny w nich udział. Jak to osiągnąć? 

Zgodnie z powiedzeniem sukces ma wielu ojców. 

Również na skuteczny program lojalnościowy składa 

się wiele elementów. Począwszy od sprawnie zaprojekto-

wanego mechanizmu, przez dobór motywujących nagród, 

na odpowiednio prowadzonej komunikacji skończywszy. 

Odpowiednio, czyli prowadzonej przez właściwe kanały, 

z należytą częstotliwością i celną, dopasowaną do od-

biorców treścią. Choć oczywiście działania te mają skłonić 

klientów do zakupu Twoich produktów, nie powinieneś 

się skupiać na tworzeniu jednostronnych komunikatów 

sprzedażowych. W programach lojalnościowych liczą 

się przede wszystkim budowanie pozytywnych relacji 

i zaufania oraz dialog. Niezwykle ważne w takiej komu-

nikacji są cierpliwość, zaangażowanie i odpowiedź na 

potrzeby odbiorcy.  

Wartościowy przekaz  
to skuteczny przekaz
– Przez „pozytywne relacje” rozumiem budowanie więzi 

z marką – mówi Maciej Tesławski, strateg marketingu.  

– Jeśli tak jest, powinniśmy się najpierw dowiedzieć, czym 

dokładnie, jakimi treściami są zainteresowani uczestnicy 

programu lojalnościowego, a później dostarczać im treści 

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.: 

• jak często komunikować się z odbiorcami,

• jakie są cechy dobrej komunikacji,

• jakimi kanałami porozumiewać się z uczestnikami.

ze wskazanych obszarów. W programach punktowych 

te treści dotyczą zwykle wyłącznie samej marki i jej pro-

duktów. Na takie informacje konsumenci nie czekają, 

więc taka komunikacja jest dla nich niewidoczna lub co 

gorsza – niechciana. Dzisiejsza technika pozwala już na 

bardzo głęboką personalizację przekazu, która z kolei 

buduje właśnie te pozytywne relacje. Nawet reklamę wi-

deo można personalizować w zależności od pogody, jaka 

panuje w miejscu, w którym konsument ją ogląda – dodaje.

Personalizowanie treści, dostarczanie wartościowego 

contentu, komunikatów, które będą odbiorcom przydatne, 

które będą ich edukować czy dostarczać im rozrywkę  

– wszystkie te elementy są realizowane przy okazji in-

nych działań marketingowych, a przynoszą bardzo dobre 

i oczekiwane efekty w ramach budowy zaufania i lojalności 

w stosunku do danej marki. Czemu by więc nie sięgnąć 

po tego rodzaju rozwiązania w komunikacji programów 

lojalnościowych. Przekaz, który serwujesz uczestnikom 

programu, może być naprawdę fascynujący, a jednocze-

śnie wspomagający realizację Twoich celów. 

Często, częściej, nie za często?
Nawet najbardziej atrakcyjne dla odbiorców komunikaty 

nie mogą być im przekazywane zbyt często. Uczestnicy 

programu nie powinni czuć przesytu w kontakcie z marką. 

Zniechęcenie bądź też przyzwyczajenie do przesyłanych 

wiadomości wcześniej czy później odbije się także na 

samym programie lojalnościowym. Każda informacja, 

treść czy komunikat powininny wzbudzać zainteresowa-

nie, a żeby tak było, podobnie jak sam przekaz również 

jego częstotliwość powinna być dopasowana do potrzeb 

http://sodexolojalnosc.pl/


uczestników programu. Odpowiedzi na pytanie „jak czę-

sto” można oczywiście szukać za pomocą metody prób 

i błędów. Próbować wysyłać przekaz w różne dni tygodnia, 

z różną częstotliwością, o różnych porach dnia i spraw-

dzać, jaki jest wskaźnik otwarć wiadomości e-mail czy 

też liczby wejść na stronę. Jednak po co to wszystko, gdy 

najistotniejszym elementem komunikacji w programach 

lojalnościowych powinno być budowanie wspomnianej 

relacji? Zatem również na odpowiednią częstotliwość 

przesyłanych wiadomości i dobór właściwych kanałów 

można spojrzeć z nieco innej perspektywy.

– Jak prowadzić komunikację, aby była ona skuteczna? 

To bardzo proste i oczywiste. Należy korzystać z takich 

kanałów, które są odpowiednie dla odbiorcy – podkreśla 

Tesławski. – Kiedyś śmiałem się z nakłaniania do wysyłania 

SMS-ów do babci, która nie używała telefonu komórko-

wego… Przecież można zapytać, jaki kanał komunikacyjny 

odpowiada każdemu odbiorcy, i tym kanałem się z nim 

komunikować. Oczywiście musi być zachowana możli-

wość zmiany tego kanału w czasie trwania programu, 

uzależniona od zaangażowania konsumenta. Podobnie 

jest z częstotliwością takich wysyłek. Jaki jest problem 

w tym, aby to konsument wybierał, jak często chce do-

stawać komunikaty z programu? Nie spotkałem na rynku 

newslettera, który by o to pytał. Tutaj też częstotliwość 

powinna być zależna od konsumenta, a nie od marki, 

z możliwością jej zmiany oczywiście – stwierdza.

Dobry kanał dotarcia
Pozostawienie uczestnikom programu lojalnościowego 

decyzji co do kształtu komunikatów może być bardzo sku-

tecznym sposobem na budowanie dobrej relacji. Jednak 

może się zdarzyć tak, że podjęte wcześniej decyzje w kon-

kretnej chwili będą dla uczestnika niewystarczające bądź 

też informacje będą zbyt skromne, aby dany konsument 

chciał przystąpić do programu. 

Wszystkie kolejne informacje, które będą dostawać 

Twoi uczestnicy po dołączeniu do programu i pozosta-

wieniu swoich danych, a więc chociażby drogą e-ma-

ilową, pocztą tradycyjną, przez SMS-y czy też podczas 

bezpośrednich spotkań z przedstawicielem organizatora, 

powinny już się nie skupiać na samym programie, ale 

językiem korzyści wskazywać realną wartość w oczach 

uczestników. Niech zostaną przez te informacje przekonani 

do zasadności dalszego uczestnictwa w programie oraz 

do tego, że firmie zależy na nich, nie zaś na zwiększonym 

PAMIĘTAJ!

Warto pomyśleć także o interesującej formie ko-

munikacji w takich kanałach, które są dostępne 

dla każdego i w każdej sytuacji. Mogą to być takie 
kanały, jak chociażby strona internetowa programu, 
infolinia, materiały promocyjne czy nawet czasami 
opakowania produktów, których zakup umożliwia 
konsumentowi wzięcie udziału w programie lojalno-
ściowym. Warto pamiętać, aby w takich miejscach 
umieszczone były bądź przekazywane klarowne, 
jak najbardziej dokładne informacje, które zachęcą 
konsumentów do wstępnego zaangażowania się w 
program. Powinna tu się znaleźć czytelna informa-
cja o zasadach programu lojalnościowego i przede 
wszystkim o korzyściach, jakie osiągnie konsument 
po przystąpieniu do programu. 

Bardzo istotny jest tu także czynnik ludzki. Każda 
osoba, która będzie udzielać informacji o progra-
mie, powinna posiadać odpowiednią do tego wiedzę, 
umieć odpowiedzieć na wszystkie pytania, a także 
być wsparciem przy wszystkich formalnych działa-
niach. Nieodpowiednio przygotowane do takich zadań 
hostessy czy rozmówcy na infolinii mogą skutecznie 
zniechęcić uczestników, przez co nawet najbardziej 
rozbudowane plany komunikacji nie będą skuteczne. 
Zadbaj więc o dostateczne przeszkolenie wszystkich 
osób, które mają informować o Twoim programie.

zysku w excelowskich tabelkach. Rozmawiaj ze swoimi 

uczestnikami, zadawaj im pytania, dostarczaj wartościowej 

wiedzy i mnóstwa atrakcji, pobudzając ich tym samym do 

działania, zaangażowania i aktywności. 

Justyna Bakalarska

redaktor

Napisz do autora:
justyna@marketerplus.pl



Autorka: Małgorzata Roszak-Sygocka

Click e Pass – jeden 
kod, wiele możliwości
W biznesie trzeba umieć nagradzać i doceniać. To podstawa wszystkich 
działań lojalnościowych – bez względu na branżę, grupę docelową czy formę 
lub częstotliwość prowadzonych akcji. Narzędziem, które doskonale się 
sprawdza jako nagroda oraz pozwala skutecznie budować i stale umacniać 
przywiązanie do firmy lub produktu, jest Click e Pass – elektroniczny voucher 
oferowany przez Sodexo Benefits and Rewards Services.

Elektroniczny voucher Click e Pass to kod dostępu 

do bogatego katalogu nagród online. Sprawdzi się 

zarówno jako prezent biznesowy lub nagroda w progra-

mach wsparcia sprzedaży, jak i efektywne narzędzie 

budowania lojalności pracowników, kontrahentów czy 

partnerów biznesowych. Powstał na bazie ponad 16 lat 

doświadczeń Sodexo w Polsce w budowaniu lojalności 

i motywacji w biznesie. Bazuje na aktualnych trendach 

oraz wykorzystuje nowoczesne rozwiązania i technologie. 

Wszystko po to, by: 

• ułatwić wybór, zamówienie i obsługę nagród przez 

organizatora akcji wsparcia sprzedaży,

• zagwarantować klientowi – czyli beneficjentowi akcji 

– maksymalny komfort i prostotę wyboru prezentu. 

Mechanizm jest bardzo intuicyjny – wystarczy za po-

mocą indywidualnego kodu Click e Pass zalogować się 

na stronie internetowej, wybrać oraz zamówić nagrodę 

i oczekiwać jej dostarczenia pod wskazany adres.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

• czym jest voucher Click e Pass,

• czemu tego rodzaju voucher jest skuteczny,

• jakie upominki najlepiej oferować w katalogu prezentów 
w programie lojalnościowym.

Łatwość dostępu
Unikalny kod definiujący elektroniczny voucher moż-

na umieścić w dowolnym miejscu i na dowolnym 

nośniku. W praktyce oznacza to, że można go wy-

słać SMS-em czy e-mailem w postaci pliku PDF lub  

np. e-kartki świątecznej czy urodzinowej. Świetnie spełni 

swoje zadanie również jako nadruk na opakowaniu pro-

duktu. Tylko od wyobraźni marketera oraz możliwości 

technicznych zależy, gdzie obdarowany znajdzie swój 

indywidualny kod do świata prezentów. 

Na dobry początek
Jego uniwersalność, elastyczność i prostota sprawiają, 

że jest chętnie wybierany przez firmy, które rozpoczynają 

swoją przygodę z programami lojalnościowymi. Można 

go szybko wdrożyć, i to bez znaczącego zaangażowania 

ze strony pracowników działu sprzedaży, marketingu czy 

logistyki. Z Click e Pass zaplanowanie i kontrola budżetu są 

bardzo łatwe, a co najważniejsze – za dostępność produk-

tów z katalogu nagród, ich magazynowanie, dostarczenie 

oraz ewentualne reklamacje czy zwroty odpowiada Sodexo. 

Inwestycja skazana na sukces
Z kolei firmy, które od lat inwestują w lojalność, wybie-

rają Click e Pass ze względu na jego uniwersalność i no-

woczesną formułę, którą można dowolnie adaptować 

oraz wykorzystać w niekonwencjonalnej formie, często 
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jako działanie dodatkowe. Unikalny kod otwiera zupełnie 

nowe możliwości w obszarze nagród biznesowych, co jest 

szczególnie ważne, jeśli chcesz, by Twój projekt czymś 

się wyróżniał i zakończył się sukcesem. A konkurencja jest 

obecnie ogromna – według „Badania potencjału rynku 

B2B 2016”, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia 

na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services, nie-

mal połowa (47%) firm działających w Polsce prowadziła  

w 2015 r. kompleksowe programy motywacyjne skiero-

wane do kontrahentów i partnerów biznesowych.

Najlepsze prezenty  
wybiera się samemu!
Prezent biznesowy czy nagroda nie powinny być ani zbyt 

osobiste, ani zbyt oficjalne. Ponadto w relacjach bizneso-

wych niestosowne jest podawanie wartości podarunków. 

Dlatego Click e Pass nie ma wartości nominalnej, a jedynie 

gwarantuje dostęp do określonej grupy upominków. Jest 

dostępny w czterech wersjach cenowych: 50, 100, 200 

lub 300 zł – to wręczający prezent decyduje, która wersja 

trafi do osoby obdarowanej. Co więcej, grafikę Click e Pass 

można uzupełnić też o logo i dopasować do konkretnej 

okazji czy wydarzenia z życia firmy. 

Aby zrealizować voucher, wystarczy wejść na specjalny 

serwis internetowy i podobnie jak w sklepie internetowym 

– przejrzeć katalog nagród, wybrać, zamówić i wskazać 

Małgorzata Roszak-Sygocka

kierownik produktu w Sodexo Benefits and Rewards Services 

Napisz do autorki:
Malgorzata.ROSZAK-SYGOCKA@sodexo.com

MOTYWACJA MA ZNACZENIE – CORAZ WIĘCEJ PRZEDSIĘBIORSTW 
STOSUJE PROGRAMY MOTYWACYJNE W DZIAŁANIACH B2B 

¼ (26%) 47%
2015 r. badanych firm, które do tej pory nie prowadziły programów  

lojalnościowych, chce wprowadzić je w przyszłości.

Ponad

42% 
2014 r.

  

Źródło: „Badanie potencjału rynku B2B 2016”, przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services

NAJBARDZIEJ POPULARNE NAGRODY TO:

nagrody rzeczowe  karty przedpłacone gotówka kupony 

adres dostawy wymarzonego prezentu. Wśród dostępnych 

propozycji znajdują się produkty znanych i cenionych ma-

rek, pogrupowane w 13 popularnych kategoriach, w tym 

m.in.: RTV, komputery i multimedia, dla dziecka czy zdrowie 

i uroda. Tak duży wybór daje gwarancję satysfakcji z otrzy-

manego prezentu, bo każdy znajdzie tam coś dla siebie. 

Nagrody to istotny element programu lojalnościowego 

– często decydujący o jego sukcesie lub porażce. Dlatego 

jeśli zależy Ci na budowaniu długotrwałych relacji z klientami 

i kontrahentami, warto postawić na uniwersalny Click e Pass 

– jeden kod, który daje wiele możliwości oraz jest przepustką 

do świata atrakcyjnych i łatwo dostępnych nagród.



Click e Pass. Najlepsze 
prezenty wybiera się samemu.

Click e Pass to jednorazowy 
e-voucher do szerokiego  
katalogu nagród online.

www.SodexoLojalnosc.pl

TWÓJ PARTNER
WE WZROŚCIE BIZNESU

UŻYJ CLICK E PASS DO:

Nagradzania Partnerów 
biznesowych i Pracowników,

Podziękowania,

Jako kodu promocyjnego w akcjach
marketingowo-sprzedażowych.

http://sodexolojalnosc.pl/


Autor: Dariusz Deszczka

Budżet dobrze wykorzystany
Wraz z końcem roku wielu marketerów staje przed dylematem, jak efektywnie 
wykorzystać zaoszczędzony budżet, który przepadnie z nadejściem stycznia. Warto 
wtedy pomyśleć o wsparciu realizacji planów sprzedażowych. Jak? Przez inwestycję 
w efektywne rozwiązania, które będą miały wpływ na wyniki sprzedaży nie tylko 
teraz, lecz także w kolejnych miesiącach. Walkę z czasem pomagają wygrać karty 
przedpłacone i kupony premiowe. 

Kupony i karty to narzędzia motywacyjne łatwe w za-

kupie, logistyce i magazynowaniu. Gabarytowo nie są 

duże, pozwalają na łatwy transport, a proces ich zamawiania 

i dostarczania do organizatora jest sprawny i szybki. Co wię-

cej, z „Badania potencjału rynku B2B” przeprowadzonego 

przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Benefits and 

Rewards Services wynika, że choć największą popular-

nością wśród narzędzi do nagradzania kontrahentów czy 

partnerów biznesowych, wykorzystywanych w akcjach BTL, 

wciąż cieszą się nagrody rzeczowe i gotówka, to jednak 

sukcesywnie rośnie zainteresowanie wykorzystywaniem 

kart przedpłaconych i kuponów premiowych. Jest to trend, 

który powinna wziąć pod uwagę każda nowoczesna firma 

planująca prowadzić swój własny program lojalnościowy 

czy wsparcia sprzedaży. 

Oszczędność czasu i pieniędzy  
Dzięki Karcie Premiowej Sodexo przedsiębiorcy w łatwy 

sposób mogą oszczędzić swój cenny czas. Nie muszą się 

zastanawiać, w jaki sposób obdarować poszczególnych 

klientów i kontrahentów, aby trafić w ich indywidualne 

potrzeby i preferencje. Również trud wyboru atrakcyjnej 

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

• dlaczego karty przedpłacone są skuteczne,

• jakie korzyści osiągają firmy, które zdecydują się wpro-
wadzić karty przedpłacone do katalogu prezentów.

nagrody zostaje przerzucony na obdarowanych – to oni 

decydują o tym, co sprawi im największą radość. Krótki 

jest też czas realizacji zamówienia kart. Jeśli firma de-

cyduje się na proponowany przez Sodexo standardowy 

layout, otrzymuje swoje zamówienie w ciągu 48 godzin. 

Korzystanie z Karty Premiowej Sodexo nie generuje do-

datkowych kosztów. Opłata związana z aktywowaniem 

dotyczy tylko pierwszego użycia, natomiast później moż-

na używać karty i doładowywać ją wielokrotnie już bez 

żadnych dodatkowych wydatków. Jest to szczególnie 

ważne w przypadku długofalowych, wieloetapowych 

programów lojalnościowych, w których nagrody prze-

kazywane są zwycięzcom więcej niż raz. Oszczędność 

stanowi także logistyka karty – jej dostarczenie do od-

biorcy jest szybkie, proste i tanie. Ponadto dzięki temu 

rozwiązaniu znika również problem z magazynowaniem  

i logistyką nagród.

Bezpieczeństwo i wygoda
Podstawowymi zaletami tego produktu są uniwersal-

ność oraz nowoczesna, trwała i atrakcyjna forma. Karta 

Premiowa oparta jest na platformie VISA, co gwarantuje 

możliwość skorzystania z niej w ponad 300 tys. punktów 

jej akceptantów w całej Polsce, a także umożliwia reali-

zację płatności w internecie oraz wypłatę gotówki z ban-

komatów. Karta jest narzędziem bezpiecznym – wydatki 

można w pełni kontrolować dzięki możliwości spraw-

dzania salda i historii transakcji zarówno przez internet, 

jak i w bankomatach, a w razie zgubienia karty można ją  

w każdej chwili zastrzec.
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Wsparcie nowoczesnego wizerunku  
Karta Premiowa Sodexo to narzędzie nie tylko prak-

tyczne, lecz także efektowne. Z myślą o swoich 

klientach, dla których pozytywny wizerunek jest priorytetem, 

firma Sodexo wprowadziła możliwość personalizacji Karty 

na potrzeby konkretnej firmy. Na Karcie Premiowej można 

umieścić dowolną grafikę lub logotyp i zmienić ją w unikalny 

nośnik komunikatu reklamowego wspierającego wizerunek 

nowoczesnej i otwartej na współpracę firmy.

Promocje sięgające nawet 50%
Karcie Premiowej towarzyszy bogaty program promocji, dzięki 

któremu użytkownik ma możliwość skorzystania z dodatkowych 

zniżek. Promocje są dostępne w punktach handlowo-usłu-

gowych na terenie całej Polski, przygotowanych specjalnie 

przez Sodexo dla wszystkich użytkowników Kart Premiowych. 

Ich aktualną ofertę można znaleźć na stronie WWW  

dlaciebie.sodexo.pl. Dzięki temu zakupy stają się nie tylko szyb-

kie i bezpieczne, lecz także wyjątkowo atrakcyjne.

Optymalizacja podatkowa
Karty Sodexo, a również kupony premiowe od lat cieszą się 

niesłabnącym zainteresowaniem, spełniając funkcję cenionego 

motywatora biznesowego i uniwersalnej nagrody w projektach 

wsparcia sprzedaży. Od kwietnia 2011 r. są zaś jednym z naj-

bardziej atrakcyjnych rozwiązań także pod względem podat-

kowym. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów 

i usług z kwietnia 2011 r. wszystkie nagrody rzeczowe wydawane 

uczestnikom akcji marketingowych zostały opodatkowane po-

datkiem VAT w wysokości 23%. Od tego przepisu jest jednak wy-

jątek – nie dotyczy on znaków legitymacyjnych, czyli m.in. kart 

przedpłaconych czy kuponów premiowych. Ich wykorzystanie  

w akcjach i programach wsparcia sprzedaży pozwala zatem 

na realną oszczędność na poziomie 23%, co zwiększa ich siłę 

nabywczą i daje możliwość zakupu większej liczby nagród 

w ramach dostępnego budżetu.

Korzyści ze stosowania kart przedpłaconych i kuponów jest 

wiele. Organizatorzy, dostrzegając zadowolenie uczestników 

korzystających z gratyfikacji tego typu, chętnie włączają je do 

rzeczowego katalogu nagród i dają tym samym uczestnikom 

maksymalną swobodę wyboru. To nowoczesne, oszczędne, 

a przede wszystkim skuteczne sposoby na budowanie lo-

jalności, a przez to – na rozwój każdego przedsiębiorstwa. 

DLACZEGO WARTO 
WPROWADZIĆ KARTĘ 
PRZEDPŁACONĄ  
DO KATALOGU TWOICH 
NAGRÓD?

oszczędność budżetu – możliwość  
wielokrotnego doładowania,1
oszczędność czasu – dostarczenie  
zamówienia w 48 godzin,2

zwolnienie z 23% podatku VAT,3
zadowolenie uczestników – możliwość  
korzystania z dodatkowych promocji, 4
bezpieczeństwo i jakość obsługi  
gwarantowane przez Sodexo.5
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Dariusz Deszczka

category manager segmentu Lojalność i Motywacja  
w Biznesie Sodexo Benefits and Rewards Services,  

firmy od lat specjalizującej się w prowadzeniu  
programów lojalnościowych
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Autor: dr Marek Wojciechowski

Zaufanie jako 
wartość w sprzedaży
Zaufanie w sprzedaży jest niczym Święty Graal. Wszyscy go szukają, starają się 
zdobyć, wiążą z nim nadzieje na końcowy i ostateczny sukces. Kreują rozwiązania 
tworzące przestrzeń zaufania, zapominając – niestety – czym w swojej istocie 
zaufanie jest, jakie są jego natura i charakter. Co najgorsze, wielu, nazbyt wielu 
myli zaufanie z wiarygodnością, która wcale nie jest tylko synonimem ufności.

przełożeniu tego wykonawczo na konkurs lojalnościowy – ko-

rzyści z niego płynące, jego atrakcje powinny się pojawiać sys-

tematycznie w niezbyt odległych interwałach czasu. Uczestnik 

takiego konkursu musi być stosunkowo często nagradzany 

i korzystać z jego profitów.

Po drugie: nie sprowadzaj wszystkiego, co istotne w relacji, 

tylko do oddziaływania na zmysły wzroku (czytanie informacji 

przez klienta, oglądanie przez niego obrazów, ilustracji, grafik) 

i słuchu (słuchanie prezentacji, ofert, reklam). Mocno wykorzy-

stuj zmysł dotyku, jest on bowiem behawioralnie kluczowy dla 

budowania zaufania. Niech Twoi klienci dotykają w interakcjach 

z programem lojalnościowym np. kart, gadżetów, drobnych 

upominków. Angażuj ich przez uścisk dłoni, wręczanie certyfi-

katów czy choćby mądrze wzbudzoną potrzebę kliknięcia kilku 

klawiszy laptopa lub telefonu (aplikacje, portale, serwisy), aby 

się czegoś wartościowego dowiedzieć, coś ustalić, o czymś 

przekonać, coś ważnego, miłego sprawdzić. Dobrym sposo-

bem jest rejestracja uczestnictwa w programie, która dodat-

kowo angażuje klienta przez świadome działania w procesie 

budowania lojalnościowego układu: Ty–On.  

Zaufanie stanowi paliwo większości programów lojalno-

ściowych oraz tych, które wspierają sprzedaż i relacje 

handlowe z klientami. Warto w tym miejscu postawić sobie 

jedno pytanie: czy marketerzy potrafią budować zaufanie 

w relacji z klientami? Twierdzę, że mają z tym spory problem.

Zaufanie, najkrócej rzecz ujmując, jest stanem emocjo-

nalnym nieco podobnym do zakochania. Powstaje na skutek 

przekonań wytworzonych w ludziach na bazie słów, znaków, 

symboli, informacji, a więc tego wszystkiego, co odbiera się 

przez zmysły. Zaufanie więc można wykreować przez mądre 

i świadome oddziaływanie na odbiorcę. Trzeba tylko tego 

chcieć, a co ważniejsze, wiedzieć, jak tego dokonać.

Jak budować zaufanie i wiarygodność?
Po pierwsze: koncentruj emocje, jakimi częstujesz odbiorcę 

(klienta), w krótkim przedziale czasu. Proces kreowania zaufania 

musi być mocno nasączony zdarzeniami, informacjami, które 

pozytywnie działają na jego zmysły. Wszystko to musi się dziać 

często, nie może być sporadycznie, rzadko dawkowane. Po 

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

• jak budować zaufanie,

• dlaczego warto to robić,

• jaki wpływ ma zaufanie na budowę skutecznych  
programów lojalnościowych.

WSKAZÓWKA:

Ogromna liczba programów lojalnościowych upada 
tylko dlatego, że nie angażuje w relacje innych 
zmysłów poza wzrokiem lub (rzadziej) słuchem. 
Im większa liczba zmysłów zaangażowana jest 
w relację, tym staje się ona bardziej kaloryczna.
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Po trzecie wreszcie: zaufanie musi prowadzić do wiarygod-

ności. O ile bowiem zaufanie jest pewnego rodzaju deklaracją, 

o tyle wiarygodność to fakt. Można komuś coś obiecać i o ile 

zrobi się to mądrze, profesjonalnie, ów ktoś Ci zaufa, prawda? 

Jednak aby relacja z tym kimś stała się w pełni wartościowa, 

efektywna i efektowna, musisz się stać słowny i złożoną obiet-

nicę (tworzącą jakby startową przestrzeń zaufania) przekształcić 

w wiarygodność, czyli ze złożonej obietnicy się wywiązać. 

Niestety, w całej masie programów lojalnościowych spotyka-

nych na polskich rynku tej wiarygodności brakuje. 

Do czego potrzebne jest  
zaufanie w relacji?
Zaufanie buduje lojalność, ta zaś ma swoje korzystne, wy-

mierne skutki. Wie o tym każdy menedżer. Lojalność jednak 

nie ma w sobie altruistycznych cech. Nie jest bezintere-

sowna, więcej – nigdy taką nie była. Najlepiej jej charakter 

oddaje powiedzenie: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.

Lojalny to wg słownika języka polskiego ktoś, kto jest 

rzetelny, uczciwy, praworządny. W wielu programach 

lojalnościowych oczekuje się takich właśnie postaw od 

uczestników. Pytanie jednak brzmi, czy sam organizator 

akcji jest taki wobec swoich klientów? Trudno oczekiwać 

od kogoś lojalności, jeśli się samemu w prowadzonym 

projekcie w ogóle jej nie stosowało.

Niektórzy mówią, ze lojalność daje bezgraniczną 

nadzieję. Na korzyść, na profit, na sukces. Możliwe, ale 

zawsze jest jakiś haczyk. Na zbudowanie prawdziwej lo-

jalności potrzeba dużo czasu, na jej zniszczenie wystarczą 

czasami tylko sekundy.

Jedną z teorii socjologicznych, które znajdują zastoso-

wanie w analizowaniu zjawisk biznesowych opartych na 

relacyjności i lojalności (a więc sprzedaży, zakupów, ale też 

np. negocjacji), jest teoria wymiany (TW), u której podstaw 

funkcjonuje reguła wzajemności. Warto dla lepszego po-

znania interakcji zachodzących w relacjach poznać nieco 

bliżej tę teorię, jej mechanizmy i reguły.

PRZYKŁAD:

Wiele wysiłku marketerzy wkładają w przekonanie 
klientów, aby wzięli udział w akcji lojalnościowej  
– kupowali i zbierali punkty programu, gromadzili je, 
lojalnie trwając przy marce. Tymczasem wiarygodność 
konkursu budowałaby np. realna lista laureatów akcji, 
którzy rekomendowaliby udział w niej przez własny 
przykład korzyści, jakie w niej odnieśli.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 
TEORII WYMIANY:

O SUKCESIE:

im częściej jakieś działanie jednostki jest nagra-
dzane, tym bardziej prawdopodobne jest podjęcie 
przez nią tego właśnie działania.

1

O WARTOŚCI:

im bardziej działanie jest dla jednostki wartościo-
we, tym jest bardziej prawdopodobne, że będzie 
ona przejawiała to działanie na co dzień, bez 
dodatkowego motywowania.

3

O BODŹCU:

jeżeli w przeszłości wystąpienie określonego 
bodźca lub zespołu bodźców było okolicznością, 
w której działanie jednostki zostało nagrodzone, to 
bardziej prawdopodobne jest, że jednostka podej-
mie to lub podobne działanie przy zastosowaniu 
tego właśnie bodźca.

2

O DEPRYWACJI  
– NASYCENIU:

im częściej w niedawnej przeszłości jednostka 
otrzymała określoną nagrodę, tym mniej warto-
ściowa staje się dla niej każda następna jednostka 
tej nagrody.

4

O FRUSTRACJI  
– AGRESJI:

jeżeli działanie jednostki nie doprowadza do 
otrzymania nagrody lub jednostka otrzymała karę, 
której się nie spodziewała, zareaguje gniewem, 
a w gniewie to właśnie rezultaty zachowania agre-
sywnego będą miały wartości wynagradzające.
warto analizować pod ich kątem sytuacje bizne-
sowe i przez to tworzyć skuteczne rozwiązania 
lojalnościowe.

5



Co zaoferujesz swojemu klientowi?
Za twórcę teorii wymiany uznawany jest amerykański socjo-

log George Homans (1910–1989), który twierdził, że najmniej-

sze elementy, na które można rozłożyć życie społeczne, to 

interakcje, polegające na wzajemnej wymianie nagród i kar 

między uczestniczącymi w relacji stronami. Teoria wymiany 

powstała jako swego rodzaju odpowiedź na funkcjonalizm. 

Ten koncentrował się bowiem w zasadzie na wpływie zjawiska 

na system jako taki. Tymczasem TW opisuje świat społeczny 

w skalach mikro i makro, ale zawsze jako swego rodzaju 

układ wymiany dóbr i wartości (zarówno materialnych, jak 

i niematerialnych, także duchowych oraz samych idei mię-

dzy jednostkami, grupami, społeczeństwami i systemami).

dr Marek Wojciechowski

psycholog biznesu; od kilkunastu lat jako niezależny ekspert 
prowadzi szkolenia oraz projekty consultingowe realizowane 
wg autorskich metod wywodzących się z behawioralnego 

nurtu psychologii sprzedaży

Napisz do autora:
marek-wojciechowski@outlook.com

Czy tworząc strategię dla swojego programu lojalnościo-

wego, pamiętasz o tym? Czy w myśl TW wiesz, co i w jaki 

sposób będziesz wymieniał ze swoim klientem? Co on 

otrzyma w zamian za współpracę z Tobą, zakupy u Ciebie? 

W jaki sposób wynagrodzisz jego lojalność? Ważne jest 

także i to, co Ty otrzymasz w zamian za przekazane mu 

profity, wartości i korzyści.

Zdaniem zwolenników teorii wymiany – „coś” bezinte-

resownego po prostu nie istnieje. Jeżeli bowiem człowiek 

podejmuje jakiekolwiek działanie, to ZAWSZE robi to z per-

spektywą korzyści (jakkolwiek rozumianej) dla siebie lub 

swoich najbliższych. Bywa tak, że owa korzyść ma charakter 

niematerialny (szacunek innych, posłuszeństwo, uznanie, 

satysfakcja wzmacniająca motywację itp.).

Homans stworzył wiele twierdzeń, które stanowią kanon 

dobrej relacji, wart wykorzystywania w programowaniu akcji 

lojalnościowych (ramka 1), a zdaniem wieńczącym tę listę 

jest twierdzenie o racjonalności, które mówi, że jednostka 

z alternatywnych działań wybierze te, które daje jej większe 

prawdopodobieństwo osiągnięcia korzyści.
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PRZYKŁAD:

Według założeń teorii wymiany każda interakcja, re-
lacja między stronami (jednostkami, grupami, syste-
mami) ma charakter transakcyjny – czyli: coś za coś. 
Inaczej mówiąc, każda sytuacja społeczna (a więc 
i biznesowa) ma „interesowny” kontekst i trudno mó-
wić o jakimkolwiek działaniu, o jakiejkolwiek interakcji 
czy relacji jako w pełni bezinteresowych, „czystych”, 
wyłącznie altruistycznych.



Autorka: dr Barbara Zych

Program lojalnościowy 
jako sposób na pozytywny 
employer branding
Czy wiesz, że Google oferuje swoim pracownikom benefity pośmiertne, 
a pracownice Facebooka mogą bezpłatnie zamrozić swoje komórki jajowe? Czy 
to ma sens biznesowy czy tylko wizerunkowy? Gdzie jest granica inwestowania 
w benefity? Jak działać, aby wydawać pieniądze mądrze, wspierać lojalność 
pracowników i jednocześnie budować przewagę konkurencyjną na rynku 
pracy? Poniżej znajdziesz kilka kroków, które pomogą Ci odpowiedzieć sobie 
na te pytania i zaplanować sensownie program lojalnościowy dla pracowników.

Najpopularniejsza w Polsce metoda zatrzymywania 

pracowników w jednym miejscu to opcja przekaza-

nia akcji firmy. Mają one trwale wiązać ich z organizacją 

i budować poczucie współodpowiedzialności za firmę, za 

osiągane wyniki czy obsługę klientów. Sposobem na za-

trzymanie pracownika mogą być także obietnice awansu, 

czyli jasno wytyczona ścieżka kariery, która przy spełnie-

niu określonych warunków gwarantuje lepszą pozycję, 

większe uprawnienia i korzyści finansowe.

Dlaczego to nie działa?
W obliczu ogromnego popytu na pracowników, zwłasz-

cza w niektórych branżach, oferta pracodawców się wy-

równuje i standardowe narzędzia lojalizujące przestają 

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

• czym jest lojalność,

• jak wprowadzić program lojalnościowy dla swoich 
pracowników,

• dlaczego warto to zrobić.

wystarczać. W skrócie, jeśli pracownik, przechodząc do 

innej firmy, może uzyskać podobną lub lepszą ofertę 

benefitów, ich użyteczność drastycznie spada. 

Podczas budowania systemu lojalnościowego warto 

więc poszukać unikalnych rozwiązań dla swojej firmy 

i skupić się na powiązaniu systemu lojalnościowego dla 

pracowników z wysiłkiem, jaki wkładają w pracę, i zaan-

gażowaniem w organizację. 

Jak to zrobić?
Zasada nr 1. Dopasuj się do potrzeb
Po pierwsze dowiedz się, czego potrzebują pracownicy. 

Najczęściej spotykanym błędem jest nie tyle brak dosto-

sowania do potrzeb pracowników, ile brak wiedzy o ich po-

trzebach. Zapomnij więc o zasadzie, że każdego motywuje 

to samo. To prawda tylko do pewnego poziomu potrzeb 

– bezpieczeństwa, stabilności czy dobrych warunków pra-

cy. Reszta to już potrzeby wyższego rzędu i tak jak różnią 

się Twoi klienci, tak i pracowników angażują różne rzeczy. 

Dlatego przed przygotowaniem oferty dla pracowników 

zbadaj, czego potrzebują i co jest dla nich ważne. Dopiero 

potem zestawiaj to z wynikami zadowolenia z poszczegól-

nych elementów Twojej oferty. 

http://sodexolojalnosc.pl/


czy okresowych przeglądów zdrowia, zwłaszcza jeśli wiesz, 

że to podnosi ich efektywność w pracy, zadbaj o wyłączenie 

tych benefitów z kafeterii i komunikuj je jako obowiązkowe. 

Zasada nr 3. Nagradzaj za wysiłek
Niewiarygodne, jak w Polsce wciąż żywe, mimo deklaratyw-

nej grubej kreski, podejście „wszystkim po równo” objawia 

się właśnie w sferze programów lojalnościowych. Wszyscy 

mają ten sam dostęp do tych samych centrów fitness, te 

same karty do kolejek w centrach medycznych, jeżdżą tymi 

samymi sieciami taksówek i mają podobne zasłony (bo talony 

na święta dostał mąż z korporacji). Czy to nie ironia w świecie, 

gdzie tak bardzo cenione są wyjątkowość i indywidualizm? 

Tę potrzebę warto zagospodarować dobrym programem 

lojalnościowym.

Jeśli już podjąłeś decyzję, że chcesz przeznaczyć środki 

na program lojalnościowy, zainwestuj nieco energii, aby 

powiązać go z efektami pracy. Co więcej, najlepiej z takimi, 

DLACZEGO ZAANGAŻOWANIE SIĘ OPŁACA?

CZY WIESZ, ŻE…

Według Workplace Research Foundation firmy z wysokim zaangażowaniem pracowników osiągają: 

Zaangażowanie pracowników przekłada się na wyższą wycenę wartości akcji firmy, nawet o 147% (Gallup, 2013).

Dane Employer Branding Institute pokazują, że także polskie organizacje o wysokim zaangażowaniu pracowni-
ków notują ich mniejszą rotację (korelacja na poziomie 0,46).

27% 
wyższe zyski od 
przeciętnych firm,

50% 
wyższą lojalność 
klientów,

50% 
wyższą sprzedaż,

38% 
wyższą 
produktywność.

PRZYKŁAD:

Podczas badań fokusowych nad idealną ofer-
tą benefitów pracodawcy pracownicy IT jednej 
z poznańskich shared services wskazali status 
VIP w kolejce do kantyny firmowej przez miesiąc, 
a najpopularniejszym benefitem wybieranym 
przez pracowników jednego z największych ban-
ków w Polsce jest lunch z prezesem!

Zasada nr 2. Daj wybór,  
ale… bez przesady
Po drugie pozwól pracownikom wybrać benefity z oferty, 

jaką dla nich przygotowałeś. Tzw. systemy kafeteryjne są 

w Polsce od kilku lat dostępne, ale nadal ich wykorzystanie 

jest relatywnie małe. A poczucie wpływu na wybór benefitów 

i kontroli nad nim nie tylko sprawia, że pracownicy czują 

się bardziej odpowiedzialni za korzystanie z nich (o tym, 

dlaczego to ważne, piszę dalej), lecz także ma fenomenal-

ne znaczenie w kontekście optymalizacji kosztów, tj. strat 

wynikających z niewykorzystanych, a opłaconych benefitów. 

Jednym słowem: subiektywna użyteczność benefitów rośnie 

przy malejącym całościowym ich koszcie per capita. Przy 

okazji spełniasz założenia zasady nr 1.

Nie pozwalaj jednak pracownikom decydować o wyborze 

benefitów w 100% . Jeśli chcesz, aby korzystali ze szczepień 

WSKAZÓWKA:

Zadbaj o dobrą komunikację całkowitej wartości 
benefitów dla pracownika. Często dodatkowe 
świadczenia umykają uwadze pracowników 
i konkretne wyliczenia, np. za pomocą metodologii Total  
Rewards, pomagają dostrzec realne korzyści z pracy. 



BENEFITY POPULARNE NA ŚWIECIE

PODNOSZĄCE 
WSPÓŁCZYNNIK 
REKOMENDACJI 
PRACOWNICZYCH: 

OBNIŻAJĄCE ROTA-
CJĘ PRACOWNICZĄ:

42%

52%

27%

51%

25% 

16%

90% 

44%

43% 

44% 

34% 

14% 

firm stosu-
je odprawy 
emerytalne

oferuje  
pracę z domu

nagradza za 
innowacyjne 
pomysły

oferuje  
dofinansowanie  
do edukacji

oferuje  
wsparcie  
w trudnych 
sytuacjach 
życiowych

oferuje 
pracownikom 
krótsze piątki

daje premie 
rocznicowe

daje  
pracownikom 
możliwość pracy 
zdalnej

stosuje  
nagrody  
przyznawane 
przez kolegów

oferuje dar-
mową opiekę 
medyczną

wspiera  
zdrowie 
i kondycję 
pracowników

oferuje 
mentoring 
dla każdego 
pracownika

NAJPOPULARNIEJSZE BENEFITY STOSOWANE POLSCE, KTÓRE JED-
NOCZEŚNIE ISTOTNIE WPŁYWAJĄ NA WYNIKI FINANSOWE:

PODNOSZĄCE 
ZAANGAŻOWANIE 
PRACOWNIKÓW:

Źródło: „Raport Narzędzia HR 2020” wydany przez HRstandard.pl, 2016

Źródło: badanie IloveMyJob, Employer Branding Institute, 2016

EFEKTYWNY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY  
SKIEROWANY DO PRACOWNIKÓW TO TAKI, KTÓRY:

daje wymierne efekty biznesowe.

osadzony jest w konkretnych ramach 
czasowych,

kształtuje pożądane przez organizację zacho-
wania pracowników,1
skierowany jest do określonej grupy odbiorców 
i ich potrzeb,2
opiera się na strategii uwzględniającej mecha-
nizmy motywowania, 3

4

5



na których Ci zależy. Odpowiednio wzmacniając pożądane 

zachowania nagrodą, jesteś w stanie nie tylko zaangażować 

pracowników w osiąganie celów biznesowych, lecz także 

dać im poczucie satysfakcji z osiągnięć.  

Z pomocą na tym poziomie przychodzi grywalizacja, 

czyli mechanizm polegający na budowaniu zaangażowa-

nia przez zestaw zaprojektowanych wzmocnień. Dzięki 

grywalizacji pracownicy, wykonując określone czynności, 

mogą zbierać punkty lub odznaki, które prowadzą ich 

do zdobycia nagrody. Zjawisko, zapoczątkowane przez 

twórców gier, pozwala wzmacniać i kształtować pożą-

dane zachowania zarówno na poziomie indywidualnym, 

jak i zespołowym.

Grywalizować można także działania związane z kul-

turą pracy, np. przez premiowanie pracowników za wyniki 

zespołowe, a nie indywidualne. To wyraźna wskazówka, 

PRZYKŁAD:

Pracownicy jednego z banków zbierają punkty za 
polecenia znajomych do pracy. Zebrane punkty po 
zakończeniu sezonu mogą wymieniać na nagrody 
z dostępnej puli i proponować nowe benefity. 
Wzmacnia to proces biznesowy, podnosząc 
efektywność rekrutacji, ale także wzmacnia 
identyfikację pracowników z firmą. Zdobyte punkty 
pracownicy mogą wydać np. na lunch z prezesem, 
gwarantowane miejsce parkingowe czy zespołową 
nagrodę charytatywną.

na czym organizacji zależy i jakim typem organizacji chce 

ona być. Przed przystąpieniem do projektowania systemu 

lojalnościowego zastanów się nad kluczowymi zdarzenia-

mi, które chcesz wzmacniać, zakładając, że Twój program 

lojalnościowy zadziała. 

Zamiast podsumowania
Programy lojalnościowe, co oczywiste, wpływają na lep-

sze wyniki firmy.

Warto jednak pamiętać, że benefitem jest każde wzmoc-

nienie, które pracownik otrzymuje w pracy. Mogą więc być 

nim także nagrody niematerialne.

dr Barbara Zych

CEO Employer Branding Institute, R&D manager 
platformy lojalnościowej HRpepper.com; adiunkt w Szkole 

Biznesu Politechniki Warszawskiej; jej ulubiony benefit 
to możliwość przychodzenia do pracy ze zwierzętami, 

oferowana tylko przez 6% polskich firm

Napisz do autorki:
barbara.zych@ebinstitute.pl
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