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Już nie ewolucja, lecz rewolucja. Jeszcze dwa lata temu mogli-

śmy mówić, że rynek programów lojalnościowych ewoluuje. 

Dzisiaj – za sprawą nowej rzeczywistości, w której przyszło 

nam funkcjonować, a która zweryfikowała podejście firm do 

partnerów, pracowników i konsumentów oraz wyeksponowała 

realne potrzeby tych ostatnich – rozmawiamy o jego rewolucji. 

Jest to więc idealny moment, aby zaktualizować swoją wie-

dzę na temat lojalności klientów oraz tworzenia skutecznych 

programów lojalnościowych, motywacyjnych oraz wsparcia 

sprzedaży. 

W 2022 r. możemy się spodziewać przyśpieszenia rozwoju 

funkcji aplikacji mobilnych, wzrostu popularności programów 

subskrypcyjnych, dalszej cyfryzacji oraz personalizacji na 

każdym poziomie kontaktu klienta z programem. Filarami 

takich projektów staną się sztuczna inteligencja, machine 

learning i automatyzacja.

W odnalezieniu się w nowej rzeczywistości pomoże Ci 

e-book „Programy lojalnościowe, motywacyjne i wsparcia 

sprzedaży 2022”, który przygotowaliśmy wspólnie z eksper-

tami. Dowiesz się z niego m.in.:
• jakie zmiany przyniósł 2021 r. w obszarze działań 

lojalnościowych,
• czy w 2022 r. zmienią się oczekiwania uczestników wzglę-

dem programów lojalnościowych,
• jakie trendy związane z lojalnością wzmocnią się w bie-

żącym roku,
• czy wciąż jest miejsce na rynku na tak dużą liczbę 

programów,
• jakie są cele programów lojalnościowych w sektorze B2B,
• jak stworzyć efektywny program lojalnościowy oraz jakie 

są najczęstsze błędy popełniane podczas jego wdrażania 
i jak ich unikać,

• czym się kierować przy wyborze systemu do obsługi pro-
gramu lojalnościowego, 

• dlaczego warto prowadzić program lojalnościowy za po-
średnictwem aplikacji, 

• jakie nagrody są atrakcyjne z punktu widzenia uczestników,
• jakimi zasadami należy się kierować, żeby stworzyć dobry 

program wsparcia sprzedaży,

• jakie systemy motywacyjne są dzisiaj najskuteczniejsze,
• co warto wiedzieć o nowoczesnych narzędziach motywa-

cyjnych, które budują długotrwałe relacje.

Wiedzą ekspercką dzielą się w publikacji: Karolina Rojecka 

(analityczka rynku i kierowniczka projektu odpowiadająca 

za dział analityki danych i zarządzania projektami B2C oraz 

B2B w i360), dr Tomasz Makaruk (współwłaściciel i360), 

Przemysław Orłowski i Dominik Zacharewicz (managing 

partners w Loyalty Point), Łukasz Sznajdrowski (CEO IBSO 

i Loyalty Starter), Alexander Kubicki (marketing director 

i Sparta Loyalty), Rafał Grzegrzółka (CEO Grzegrzółka Loterie), 

Katarzyna Grzywaczewska (dyrektor marketingu PAYBACK 

Polska), Karol Kamas (dyrektor marketingu i rozwoju w Sodexo 

Benefits and Rewards Services Polska), Jan Twaróg (strategy 

planner w Albedo Marketing), Robert Stupczyński (loyalty and 

database manager w Albedo Marketing), Jarosław Obiedziński 

(sales manager – partner channel w Canon Polska), Jędrzej 

Bolek (strategic key account manager w Edenred Polska), 

Jolanta Jędrysek (wicedyrektor PR w Benefit Systems SA) i Olga 

Pruszkowska (menedżer ds. komunikacji i oferty biznesowej 

w spółce Katalog Marzeń).

Odpowiedzi na pytanie, jak ich marki dbają o klientów, 

partnerów i pracowników, udzielają Marta Oknińska (mar-

keting communications manager & project management 

office w Continental Opony Polska), Marcin Morawski (head of 

marketing w Dell Technologies Poland), Sławomir Murawski, 

(dyrektor Manufaktury w Łodzi), Igor Owczarek (brand ma-

nager w Many Mornings) oraz Joanna Tupalska (dyrektor 

marketingu centrum handlowego Stary Browar w Poznaniu).

Zapraszam do lektury!

Maciej Sękowski

Redaktor naczelny magazynów „Marketer+” 
i „E-commerce w Praktyce”.

maciek@marketerplus.pl 
linkedin.com/in/macieksekowski
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IBSO Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 43/23
81-391 Gdynia
tel.: +48 537 317 596
e-mail: info@loyaltystarter.io
www.loyaltystarter.io

Loyalty Starter 
Nowoczesna platforma internetowa umożliwiająca samodzielną obsługę 
programów lojalnościowych i motywacyjnych (B2C lub B2B). Zapewnia 
szerokie możliwości funkcjonalne, elastyczną konfigurację, gotową aplikację 
mobilną, responsywną stronę WWW oraz rozwiązania potrzebne do integracji 
i automatyzacji programu. Standardowo oferowana jest w modelu abona-
mentowym, bez opłaty wdrożeniowej, z możliwością przetestowania przez 
14 dni za darmo. Nasza oferta obejmuje również wdrożenia indywidualne 
z profesjonalną analizą wymagań oraz rozbudową platformy o rozwiązania 
przeznaczone dla konkretnych klientów.

Loyalty Point Sp. z o.o. 
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
tel.: +48 22 608 52 70
e-mail: kontakt@loyaltypoint.pl
www.loyaltypoint.pl 

Loyalty Point
Najczęściej nagradzana agencja marketingu zintegrowanego w Polsce. Tworzymy 
długotrwałe relacje marek z konsumentami oraz konsumentów z produktami. 
Skuteczność wdrożeń zawdzięczamy dogłębnej analizie danych. Stworzone przez 
nas narzędzie CRM Loyalty Drive Enterprise, napędzane przez dane i sztucz-
ną inteligencję, jest efektem naszego 20-letniego doświadczenia w budowaniu 
lojalności. Funkcje oprogramowania, w połączeniu z naszym know-how, umoż-
liwiają wdrożenie programu zgodnego ze strategią i potrzebami biznesowymi 
konkretnej firmy. 

Działamy w grupie Data Science House, w której poza marketingiem relacyjnym 
realizujemy projekty z takich dziedzin jak: analityka danych, planowanie mediów, 
e-commerce, social media marketing, experience marketing, content marketing.

KatalogMarzeń.pl 
Joanna Zubik-Borucka, 
Tomasz Zubik s.c.
ul. Kijowska 5 
03-738 Warszawa
tel.: +48 666 860 074
e-mail: biuro@katalogmarzen.pl
www.katalogmarzen.pl

Katalog Marzeń
Serwis internetowy oferujący prezenty w formie przeżyć, m.in.: lot balonem, 
skok ze spadochronem, zabiegi SPA, jazdę lamborghini. Gwarantujemy po-
nad 6,5 tys. atrakcji w całym kraju. Wierzymy, że w biznesie najważniejsze 
są relacje, a siłą prezentów w postaci przeżyć jest fakt, że pozwalają one 
na spełnianie marzeń i doświadczanie pozytywnych emocji. Z tego powodu 
vouchery tak rewelacyjnie sprawdzają się jako upominki dla pracowników 
i klientów oraz nagrody w konkursach i programach motywacyjnych.

https://www.loyaltypoint.pl/
https://loyaltystarter.io/
https://katalogmarzen.pl/
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Grzegrzółka Loterie
ul. Wrzesińska 12/37
03-713 Warszawa
tel.: +48 502 514 178
e-mail: biuro@grzegrzolka.com
www.grzegrzolka.com

Grzegrzółka Loterie
Loterie i konkursy dla konsumentów oraz zespołów sprzedaży.
• Ponad 20 lat doświadczenia.
• Blisko 2,5 tys. zrealizowanych projektów.
• Kompleksowa obsługa (koncepcje, procedury formalne, wdrożenia IT, 

logistyka, księgowość).
• Elastyczne warunki współpracy.
• Skuteczne i nowoczesne rozwiązania.

Tylko w 2021 r. rozdaliśmy nagrody o łącznej wartości 13 mln zł. Liczba wy-
korzystanych wirtualnych zdrapek w 2021 r. w naszych loteriach to 20 mln. 
Dowiedz się więcej na www.e-zdrapka.com

Spartavity Sp. z o.o. 
ul. Wadowicka 6 
30-415 Kraków 
tel.: +48 531 682 008 
e-mail: offer@spartaloyalty.com 
www.spartaloyalty.com

Sparta Loyalty 
Firma zatrudniająca ekspertów w dziedzinie lojalności, analiz danych i kom-
pleksowych wdrożeń IT. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wypracować 
mechanikę programu dopasowaną do Twojego biznesu i Twojej grupy do-
celowej. Przeprowadzimy wdrożenie systemu Sparta Loyalty, który zapewni 
narzędzia do promocji, kuponów, rabatów, komunikacji marketingowej i analiz 
danych (wspomaganych przez sztuczną inteligencję, segmentację oraz tar-
getowanie ofert), karty podarunkowe, aplikacje mobilne oraz raportowanie. 
Zaufały nam dziesiątki znanych marek. Napisz do nas, a podzielimy się z Tobą 
wiedzą oraz doświadczeniem i pomożemy Ci w realizacji Twoich pomysłów. 

i360 Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, lok. 8
90-057 Łódź
BOK: ul. Elizy Orzeszkowej 17, lok. U5
15-084 Białystok
tel.: +48 22 331 09 97
e-mail: zapraszamy@i360.com.pl
www.i360.com.pl

i360
Spółka specjalizuje się w opracowywaniu oraz kompleksowej realizacji 
programów wspierających sprzedaż i budujących lojalność zarówno kon-
sumentów, jak i pośredników handlowych – tj. programów motywacyjnych 
B2B, lojalnościowych B2C oraz programów typu reward & recognition 
B2B2C, dostosowanych do potrzeb klientów biznesowych. Zapraszamy 
na nasz kanał na YouTubie „O programach lojalnościowych nocą” oraz na 
bloga MarketingBusinessBlog.pl. 

http://www.spartaloyalty.com
https://grzegrzolka.com/
https://i360.com.pl/
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Benefit Systems SA
pl. Europejski 2
00-844 Warszawa
tel.: +48 22 242 40 00
e-mail: sprzedaz@benefitsystems.pl
www.benefitsystems.pl

Grupa Kapitałowa 
Benefit Systems 
Benefit Systems działa na polskim rynku od ponad dwóch dekad i nale-
ży do liderów w dostarczaniu benefitów pozapłacowych, które wspierają 
dobrostan pracowników. Spółka jest twórcą Programu MultiSport, który 
umożliwia podejmowanie aktywności fizycznej w obiektach sportowych 
w całym kraju. W ofercie Benefit Systems jest także platforma kafeteryjna 
MyBenefit z modułem grywalizacyjnym MyBenefit Active oraz program well- 
beingowy MultiLife, który odpowiada kompleksowo na potrzeby związane 
ze zdrowym i aktywnym stylem życia.

Albedo Marketing Sp. z o.o.
ul. Góralska 3
60-623 Poznań
tel.: +48 61 869 04 20
e-mail: agencja@albedomarketing.pl
www.albedomarketing.pl
fb.com/albedomarketing

Albedo Marketing 
Agencja marketingu zintegrowanego, wyspecjalizowana w programach mo-
tywacyjnych i lojalnościowych B2B oraz akcjach wsparcia sprzedaży B2C. Od 
wielu lat pionier rozwiązań grywalizacyjnych dla klienta biznesowego. Ponad 
100-osobowy zespół pozwala firmie realizować in-house ogólnopolskie 
akcje dla największych marek. O jakości pracy agencji świadczy kilkadzie-
siąt wyróżnień i nagród. Potwierdza ją również wieloletnia, nieprzerwana 
współpraca z klientami, takimi jak: Mastercard, Polkomtel, Henkel i Canon.

Edenred Polska Sp. z o.o. 
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa 
e-mail: sprzedaz-pl@edenred.com
www.edenred.pl

Edenred Polska
Firma jest liderem rozwiązań w obszarze fintechu dotyczących motywacji 
i angażowania pracowników, a także budowania lojalności klientów oraz 
zwiększania sprzedaży. W ofercie ma zarówno platformy motywacyjne, jak 
i karty przedpłacone, m.in. Kartę Lunchową, premiową czy podarunkową. 
Oferuje także aplikacje mobilne, których wdrożenie wpływa na poprawę 
dobrostanu pracowników, zwiększa atrakcyjność oraz wydajność przedsię-
biorstw, jak również ożywia rynek pracy i lokalną gospodarkę. Edenred to 
globalna marka, która łączy ponad 50 mln pracowników z 2 mln partnerów 
handlowych w 46 krajach. W Polsce obecna od ponad 25 lat.

https://albedomarketing.pl/
http://fb.com/albedomarketing
https://www.benefitsystems.pl/
https://edenred.pl/
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Emotivo sp. z o.o.
ul. 6 Sierpnia 1
24-100 Puławy
tel.: +48 531 609 250
e-mail: t.blaszczuk@emotivo.pl

Emotivo
Exp-Pro to projekt polskiego lidera branży czasu wolnego – spółki Emotivo. 
W  jej portfelu znajdują się marki takie jak www.prezentmarzen.com 
i www.go-racing.pl. Na podstawie 11-letniego doświadczenia, analizy 
trendów, bieżących zmian na rynku pracy i potrzeb współczesnych pracow-
ników Exp-Pro proponuje rozwiązania stanowiące odpowiedź na największe 
wyzwania branży HR w XXI w. Opierając się na mechanizmach pamięci 
emocjonalnej, wyznacza nową jakość w obrębie świadczeń pozapłacowych.

Loyalty Partner
Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
e-mail: biuro@payback.net
www.payback.group/pl/

PAYBACK Polska
Największy multipartnerski program bonusowy w Polsce, który opiera się 
na nagradzaniu konsumentów za ich decyzje zakupowe. Tylko w 2021 r. 
użytkownicy zebrali punkty o wartości ponad 83 mln zł i dokonali transakcji 
opiewających na równowartość ok. 15,1 mld zł. PAYBACK wspiera partnerów 
w realizacji celów sprzedażowych i buduje ich trwałe relacje z klientami za 
pomocą zaawansowanych narzędzi do analizy danych. Jest częścią grupy 
American Express.

Sodexo Benefits and 
Rewards Services Polska
ul. Wincentego Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
tel.: +48 22 346 75 60
e-mail: lojalnosc.biznes@sodexo.com 
www.sodexo.pl

Sodexo
Sodexo od 24 lat wyznacza w Polsce kierunek rozwoju narzędzi do budowania moty-
wacji, zaangażowania i lojalności kontrahentów, klientów i sił sprzedaży. Na 
najszerszy na rynku wachlarz rozwiązań składają się produkty i usługi: od cyfrowych 
nagród (wirtualne karty przedpłacone, eVouchery), przez tradycyjne nagrody 
(karty przedpłacone, katalog nagród, kupony), aż po kompleksową obsługę 
złożonych programów partnerskich. Za naszymi kompetencjami przemawiają nie 
tylko liczba zrealizowanych projektów, globalne doświadczenie, stosowane technolo-
gie, lecz także dostęp do wiedzy na temat realnych potrzeb odbiorców programów.

Sodexo w Polsce to: 60 programów obsługiwanych rocznie, m.in. dla firm AkzoNobel, 
McCain, Alior Bank, Galmet, Moto-Profil i wielu innych, 50 tys. klientów, 4 mln użyt-
kowników i 0,5 mln transakcji kartami tygodniowo.

http://www.prezentmarzen.com
http://www.go-racing.pl
https://www.payback.group/pl/
https://www.sodexo.pl/products/lojalnosc/rozwiazania-dla-firm/program-lojalnosciowo-motywacyjny/?utm_source=raport+programy22&utm_campaign=MARKETER%2B
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https://www.datasciencehouse.pl/pl
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Autorzy: Karolina Rojecka, dr Tomasz Makaruk

Wyzwania lojalności A.D. 2022
Przed wybuchem pandemii obserwowaliśmy na rynku programów lojalnościowych 
zmiany, które jednak nie były przełomowe. Zwyczajnie – rynek ewoluował. Ostatnie 
dwa lata nie tylko spowodowały rewolucję w prawie każdym obszarze życia, lecz 
także zweryfikowały podejście firm do konsumentów i wyeksponowały realne 
potrzeby tych drugich w momencie nagłej i kompletnej zmiany rzeczywistości. 

Doświadczenie 2021 roku 
Rok 2021 przyniósł wiele zmian w obszarze programów 
lojalnościowych, które były związane głównie z rozwojem 
funkcji online, takich jak: 
• aplikacje mobilne, 
• płatności mobilne za pomocą aplikacji, 
• grywalizacja, 
• modele subskrypcyjne, 
• programy o charakterze premium. 

Dodatkowo obserwowaliśmy liczne rebrandingi oraz 
zamknięcia programów, np. Tesco Clubcard. Ciekawym 
zjawiskiem było zapożyczenie pomysłu sieci Biedronka na 
akcje z maskotkami, czyli cykliczne promocje, w któ-
rych nagrodami są pluszaki. Ostatecznie w minionym roku 
powstało kilka nowych programów, w znacznej części 
punktowo-rabatowych. 

W warstwie strategicznej programów lojalnościowych dało 
się zaobserwować:

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakie zmiany przyniósł 2021 r. w obszarze działań 

lojalnościowych,
• czy w 2022 r. zmienią się oczekiwania uczestników 

względem programów lojalnościowych,
• jakie trendy związane z lojalnością wzmocnią się 

w bieżącym roku,
• czy wciąż jest miejsce na rynku na tak dużą liczbę 

programów,
• co musiałoby się stać, aby rosła liczba działających 

programów lojalnościowych.

• wzrost zaangażowania strategii cyfrowych, 
• zastosowanie segmentacji uczestników, 
• wdrażanie tzw. poziomów VIP, czyli nagradzania ak-

tywnych klientów. 

Jednym z trendów wymagających wysokiego poziomu 
zaangażowania w organizację programu lojalnościowego 
jest personalizacja – zarówno komunikacji, jak i nagród. 
Miniony rok przyniósł także zmiany zachowań w dwóch 
grupach konsumentów: milenialsów i pokolenia X. 
Finalnie mechanizmem, który małymi krokami wchodzi na 
polski rynek, jest opcja buy now – pay later. 

Czy oczekiwania nabywców zmie-
nią się w 2022 roku?
W naszej ocenie: nie. Deklarowane uczestnictwo w progra-
mach lojalnościowych – obecnie wykazywane na poziomie 
około dwóch trzecich respondentów – będzie utrzymywać się 
na względnie stałym pułapie, z możliwą tendencją wzrosto-
wą. Nie przewidujemy, że członkowie będą się wycofywać – 
wręcz przeciwnie. Dzięki wysokiemu odsetkowi uczestnictwa 
potencjalni adresaci programów będą mieli większą świado-
mość tego, co dana akcja powinna im oferować. 

Wykorzystanie aplikacji mobilnych programów lojalno-
ściowych nieznacznie wzrośnie, jeśli nie pozostanie na tym 
samym pułapie. Wobec rozwoju cyfryzacji i niezadowolenia 
z konieczności posiadania plastikowej karty ta tendencja 
utrzyma się na wysokim poziomie. Po obiecujących wynikach 
popularności programów typu moneyback zauważamy 
spadek zainteresowania tym mechanizmem i wskazywania 
go jako zalety akcji. Może to być spowodowane czasem 
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oczekiwania na zwrot pieniędzy, ograniczonymi czaso-
wo ofertami bądź niskim współczynnikiem incentywizacji. 
Beneficjentami tego spadku mogą się stać programy punk-
towe, które umacniają się z uwagi na wzrost zadowolenia 
klientów z płacenia punktami za zakupy (ramka 1). 

Czy wciąż na rynku jest miejsce na 
120 programów lojalnościowych?
Stan, w którym na rynku funkcjonuje ponad 120 programów 
lojalnościowych, utrzymuje się od wielu lat. W długim okresie 
nie ma to racji bytu, ponieważ większość z nich działa wyłącz-
nie siłą inercji i utrzymywana jest z niechęci do przyznania 
się do porażki. W przypadku programów punktowych istnieje 
obawa, że w konsekwencji ogłoszenia decyzji o ich zamknię-
ciu uczestnicy masowo zaczną korzystać z przysługujących 
im przywilejów. W konsekwencji tego rezerwy bilansowe na 
wyemitowane, niewygasłe i niespalone punkty zamienią się 
w koszty. Do tego koszty skumulowane w krótkim okresie. 

Deklaracje konsumentów są oczywiste: 10. spośród najpo-
pularniejszych programów w Polsce cieszy się deklaratywnymi 
wskazaniami uczestnictwa na poziomie raptem 4% dorosłych 
Polaków twierdzących, że należą do co najmniej jednej akcji 
lojalnościowej. Co to oznacza? Faktycznie tyle, że większość 
baz danych klientów, którzy zapisali się do programów, to 
„martwe dusze” lub osoby o niskiej aktywności (ramka 2). 

Co musiałoby się wydarzyć, aby rosła liczba działających 
programów lojalnościowych 

1

2

RAMKA 2

Scenariusz 1. Zwiększyć musiałby się odsetek osób deklarujących udział w programach lojalnościowych 
(obecnie to ok. 65%). Największy potencjał wzrostu liczby członków istnieje w segmencie rynku najtrudniejszym 
do pozyskania: wśród osób z wykształceniem zawodowym oraz tych w wieku ponad 65 lat. W obu grupach 
uczestnictwo jest najniższe, a równocześnie ich siła nabywcza jest relatywnie niewielka. Skoro ten scenariusz 
wydaje się trudny do zrealizowania, pozostaje mozolna walka o zwiększenie i tak już wysoko wywindowanych 
wskaźników uczestnictwa osób w wieku 18–49 lat. Zwłaszcza mężczyzn, ponieważ ich aktywność jest w każdym 
z przedziałów wiekowych tego zakresu o mniej więcej 20 pkt proc. niższa niż kobiet. 
Scenariusz 2. Musiałyby się zaktywizować gospodarstwa domowe i musiałaby się zwiększyć liczba akcji, 
w których aktywnie biorą one udział (ten wskaźnik obecnie wynosi ok. 3). Wydaje się, że to scenariusz re-
alny do osiągnięcia, co pokazują statystyki z dojrzalszych rynków. W Stanach Zjednoczonych statystyczne 
gospodarstwo domowe bierze udział w 16 programach lojalnościowych. Aby Polska osiągnęła taki wynik, 
musiałyby zaistnieć odpowiednie przyczyny. Tymczasem z badań wynika, że Polacy, jeżeli już decydują się 
na udział w programach, to są ich bardzo aktywnymi uczestnikami – ponad 80% z nas należy do tej grupy. 

Jakie trendy związane 
z lojalnością się wzmocnią

1

2

3

4

5

6

RAMKA 1

Niezaprzeczalnie przyśpieszać będzie rozwój 
funkcji aplikacji mobilnych. 

W ramach aplikacji coraz częściej będzie 
stosowana grywalizacja wprowadzana 
w różnych formach. 

Trendy widoczne na dojrzałych rynkach wska-
zują natomiast, że za chwilę na popularności 
zyskają u nas programy subskrypcyjne. 

Głównym trendem poza cyfryzacją będzie 
personalizacja na każdym poziomie relacji 
klienta z programem. 

Segmentacja predykcyjna, wraz z per-
sonalizacją, stanie się jedną z najbardziej 
pożądanych technik, stosowanych w presti-
żowych programach lojalnościowych opiera-
jących się na wysokim procencie aktywnych 
uczestników. 

Podstawę programów lojalnościowych będą 
stanowić: sztuczna inteligencja, machine 
learning i automatyzacja. 
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Które programy nie będą
wkrótce funkcjonować?
Historia pokazuje, że istnieją dwie główne determinanty 
zamykania programów lojalnościowych. Pierwszy z nich to 
zmiana właściciela (przykład 1), a drugi – bankructwo spółki 
organizatora (przykład 2). 

Oczywiście nie sposób przewidywać, czy i który z organi-
zatorów programów lojalnościowych zacznie mieć kłopoty 
finansowe, które doprowadzą do jego przejęcia lub upadku. 
Jeżeli jednak tak się zdarzy, to należy się spodziewać, że 
program lojalnościowy będzie jedną z pierwszych pozycji 
kosztowych do likwidacji.

Przykład 1
Obecnie na rynku szeroko komentowany jest pro-
ces łączenia PKN Orlen z Grupą Lotos. Komisja 
Europejska wyznaczyła wiele warunków takiego prze-
jęcia. Jednym z nich jest sprzedaż ok. 80% sieci stacji 
Lotosu. Jeżeli transakcja ta zostanie przeprowadzona 
na rzecz podmiotu, który nie działa jeszcze w Polsce, 
to z dużym prawdopodobieństwem na rynku pojawi 
się nowy program lojalnościowy w kategorii stacji 
paliw. Niezależnie od tego (w mediach znajdujemy 
informacje, że jednym ze scenariuszy może być za-
kup ponad 300 stacji działających pod marką Lotos 
przez jedną z sieci już funkcjonujących w Polsce) 
losy programu Navigator wydają się przesądzone. 

Przykład 2
Zamknięcie Klubu Konesera w 2016 r. wywołane 
problemami finansowymi sieci Alma czy wygaszenie 
Tesco Clubcard w 2021 r. z uwagi na sprzedaż bizne-
su Tesco właścicielowi sieci Netto dobrze ilustrują ciąg 
wydarzeń w sytuacji bankructwa spółki organizatora. 

Karolina Rojecka 

Analityczka rynku i kierowniczka pro-
jektu odpowiadająca za dział analityki 
danych i zarządzania projektami B2C 
oraz B2B w organizacji i360 Sp. z o.o.

karolina.rojecka@i360.com.pl 

dr Tomasz Makaruk

Współwłaściciel i360 Sp. z  o.o., od 
ponad 12 lat pełniący funkcję preze-
sa zarządu. Prowadzi bloga poświę-
conego programom lojalnościowym: 
www.market ingbusinessblog.pl . 
i360 Sp. z o.o. jest podmiotem wyspe-
cjalizowanym w  tworzeniu i  prowa-
dzeniu programów lojalnościowych 
B2C oraz motywacyjnych B2B w  ra-
mach autorskiej platformy informa-
tycznej i360 Loyalty Platform, certyfi-
kowanej normą ISO/IEC 27001:2013, 
która zapewnia najwyższe światowe 
standardy w zakresie bezpieczeństwa 
przetwarzania informacji.

tomasz.makaruk@i360.com.pl

Istnieje jeszcze jeden scenariusz zamykania lub zmiany 
charakteru programów multipartnerskich. Jest on wywoły-
wany odejściem głównych partnerów. Kto pamięta historię 
multipartnerskiego programu Premium Club (część partne-
rów przystąpiła do PAYBACK, część założyła własne programy 
lojalnościowe)? Albo losy Plenti w Stanach Zjednoczonych 
zakończone w 2018 r.? Tak właśnie dzieje się z programami 
multipartnerskimi, gdy opuszczają je kluczowi partnerzy.

Pełna wersja tego artykułu znajduje się na www.marketing-
businessblog.pl.

http://www.marketingbusinessblog.pl/
http://www.marketingbusinessblog.pl
http://www.marketingbusinessblog.pl
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Autorzy: Przemysław Orłowski, Dominik Zacharewicz 

Uruchomienie programu 
lojalnościowego. O czym 
należy pamiętać, aby 
odnieść sukces
Program lojalnościowy to już nie nice to have, ale must have. Nawet 75% 
konsumentów twierdzi bowiem, że zmieniłoby firmę, od której kupują, na taką, 
która oferuje lepszy program lojalnościowy. Na co zwrócić więc uwagę podczas 
jego tworzenia, aby okazał się sukcesem, był atrakcyjny dla odbiorców i przynosił 
zyski finansowe?

Część przedsiębiorców kojarzy program lojalnościowy 
z bazą klientów, do których wysyła się okazjonalne ra-

baty i informacje o ofercie promocyjnej. W związku z tym na 
rynku funkcjonuje wiele programów, które tak naprawdę są 
jedynie programami rabatowymi. Wraz ze wzrostem popu-
larności takiego projektu koszty jego promocji i komunikacji 
bezpośredniej mogą rosnąć szybciej niż ROI, co przekłada 
się na niekorzystne wyniki finansowe firmy. Jak więc sprawić, 
aby akcja okazała się sukcesem, była atrakcyjna dla klientów 
i przynosiła zyski finansowe?

Brak przygotowania to też przygo-
towanie, ale do porażki 
Skuteczność programu lojalnościowego zależy od kilku 
czynników. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jak stworzyć efektywny program lojalnościowy,
• jakie są najczęstsze błędy popełniane przy wdrażaniu 

programu lojalnościowego i jak ich unikać,
• co wyróżnia Loyalty Point na rynku programów lojal-

nościowych.

Nie można opierać się jedynie na intuicji czy ogólnych 
trendach. Każda decyzja powinna być przemyślana i poparta 
wcześniejszą analizą, ponieważ nie ma jednego uniwersal-
nego programu lojalnościowego.

Pokaż nam swoje dane, a powiemy 
Ci, kim są Twoi klienci
Aby stworzyć efektywną strategię programu, potrzeba do-
głębnej analizy dostępnych danych, czyli:
• danych transakcyjnych, 
• danych związanych z interakcjami z komunikatami,
• danych z GUS, 
• informacji na temat wydatków mediowych i reklamowych 

firmy, 

Wskazówka
Przed wprowadzeniem programu na rynek musisz 
zadać sobie pytanie, do kogo będzie on skierowany, 
i odpowiednio zaplanować strategię działania, po-
zyskiwania klubowiczów oraz nagradzania ich. Już 
na tym etapie opracuj także metodę raportowania 
kluczowych aspektów programu.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/11/customer-loyalty-survey.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/11/customer-loyalty-survey.html
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• informacji na temat konkurencji i innych wiadomości 
z otoczenia rynkowego. 

Ważne jest także przyjrzenie się dotychczasowym działa-
niom marketingowym. Analiza ich efektów oraz zestawienie 
z najlepszymi praktykami rynkowymi w poszczególnych ka-
tegoriach pozwolą Ci na poznanie mocnych i słabych stron 
funkcjonowania firmy w analizowanym obszarze. 

Program lojalnościowy tworzą klienci. Opisanie ich cech 
oraz segmentów pomoże Ci w identyfikacji dźwigni wzrostu 
niezbędnej do efektywnego zarządzania przedsięwzięciem. 
W zależności od marki i branży może nią być skupienie się na:
• zwiększaniu częstotliwości zakupów, 
• motywowaniu klientów do zwiększania wartości koszyka, 
• oferowaniu dostępu do oferty limitowanej, 
• zachęcaniu klientów do polecania firmy znajomym,
• lepszej retencji. 

(Nie)intuicyjny wybór mechaniki
Mechanika programu lojalnościowego to kluczowy element 
strategii. Ma za zadanie pozytywnie wpływać na zachowanie 
uczestników i zachęcać ich do identyfikacji z akcją. Dobór opty-
malnego rozwiązania powinien opierać się na analizie cech 
firmy, profili jej klientów oraz występujących w niej ograniczeń.

Wskazówka
Segmentacja pozwoli Ci określić, do jakich klientów 
kierować program lojalnościowy. Należy zidentyfiko-
wać grupy klientów, które mają potencjał, a następnie 
zaplanować ich zaangażowanie w program.

Program opierający się na odpowiedniej mechanice będzie 
inwestycją w wartość klienta w czasie. Uczestnik znający 
zasady akcji i wynikające z niej przywileje, zanim uda się do 
konkurencji, z pewnością najpierw sprawdzi ofertę firmy, 
w której jest klubowiczem.

Dobór nagród
Nie można zapomnieć o nagrodach, czyli istotnym motywa-
torze do korzystania z oferty programu. Sprawa nie jest tak 
błaha, jak mogłoby się wydawać. Z jednej strony problemem 
okazuje się odpowiednie dopasowanie nagród do potrzeb 
i oczekiwań grupy docelowej. Z drugiej – niekorzystny prze-
licznik, czyli niewłaściwa wartość gratyfikacji w odniesieniu 
do inwestycji czasu i pieniędzy, jakie musi ponieść przeciętny 
klient, aby ją uzyskać. Zaoferowanie konkretnej wartości 
benefitu jest fundamentem efektywnego systemu nagra-
dzania użytkowników.

Zaplanuj raportowanie w czasie
Na program lojalnościowy trzeba patrzeć długoterminowo. 
Z czasem – gdy się on rozwija, a liczba klubowiczów rośnie – 

Przykład
Z końcem 2021 r. grupa Lagardère Travel Retail wystartowała z multibrandowym programem lojalnościowym Kameleon, który 
swoim zasięgiem objął marki: Inmedio, Relay, 1Minute, Hubiz, sieć kawiarni So!Coffee i sklepy lotniskowe Aelia Duty Free. Można 
go spotkać na dworcach, w biurowcach, szpitalach, centrach handlowych, warszawskim metrze czy na polskich lotniskach. 

Od początku prac nad strategią programu wspólnie z naszym partnerem Loyalty Point szukaliśmy takich rozwiązań, które 
pozwolą stawić czoła naszemu największemu wyzwaniu, czyli różnorodności i mnogości formatów, asortymentu oraz oczekiwań 
i potrzeb różnych grup docelowych. W efekcie uczestnikom programu zaproponowaliśmy prosty, ale atrakcyjny mechanizm, 
w którym otrzymują oni zwrot pieniędzy w formie voucherów do wykorzystania podczas kolejnych zakupów. 
Vouchery można zrealizować w dowolnych punktach objętych programem, co daje ogromną swobodę. Cashback, który umoż-
liwia błyskawiczny zwrot środków podczas zakupów, sprawia, że dołączenie do programu Kameleon staje się dla uczestników 
naprawdę opłacalne. Dla sklepów na lotnisku to gamechanger, a dla sklepów w mieście – szansa na budowanie lojalności 
klienta i atrakcyjności w jego oczach.

Magdalena Charczuk, dyrektor ds. marketingu w Lagardère Travel Retail 



Zapamiętaj
Coraz częściej firmy odchodzą od nagród material-
nych na rzecz ekskluzywnych przywilejów, dzięki 
czemu polepszają całościowe doświadczenie klienta. 
Klubowicz zasługuje na wydłużony czas zwrotu czy 
dożywotnią gwarancję. Takie podejście powoduje, 
że klienci chcą być identyfikowani z firmą i chęt-
nie korzystają z jej oferty w ramach programu 
lojalnościowego.
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Raport Otwarcia stosowaliśmy już kilkadziesiąt razy i okazał 
się on skuteczny w wielu branżach: od organizacji poza-
rządowych, przez międzynarodowe korporacje, po lokalne 
biznesy działające tylko na polskim rynku. 

Przyszłość programów 
lojalnościowych
Rynek programów lojalnościowych ewoluuje, a potrzeby klien-
tów się zmieniają. Dlatego firma powinna mieć dostęp do no-
woczesnej platformy informatycznej lub systemu CRM, które 
umożliwią zarządzanie regułami akcji w czasie rzeczywistym. 

Staramy się dostarczać naszym klientom najnowsze roz-
wiązania technologiczne, dlatego uruchomiliśmy narzędzie 
Loyalty Drive Enterprise (LDE). Autorski system CRM to opro-
gramowanie napędzane przez dane i sztuczną inteligencję 
w celu budowania długotrwałych relacji z konsumentami. 
Umożliwia sprawne wdrożenie oraz elastyczną obsługę pro-
gramu lojalnościowego w wysoce zautomatyzowany sposób, 
pozwala też na stworzenie spersonalizowanego modelu 
obsługi klienta. System zawiera wszelkie potrzebne moduły, 
obsługujące wszystkie procesy w obrębie programu. 

Jeśli decydujesz się na wdrożenie programu lojalnościowe-
go, warto rozważyć współpracę ze specjalistyczną agencją. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz ryzyko popełnienia błędów. 
Przy wyborze agencji należy się kierować jej dotychczas 
zrealizowanymi projektami, ponieważ właśnie one najwięcej 
mówią o jej efektywności.

zwiększają się też wydatki związane z jego obsługą. Z tego 
powodu już na samym początku musisz ustalić niepod-
ważalną metodę raportowania efektów. Zdarza się, że 
skuteczność programu jest źle obliczana albo wyniki są 
nadinterpretowane. Dlatego jeszcze przed przystąpieniem 
do realizacji projektu określ, w jaki sposób będziesz mierzyć 
jego rezultaty.

Loyalty Point: metoda współpracy
20 lat doświadczenia w branży pozwoliło nam na wypraco-
wanie metody wdrożenia programu. Z jednej strony stwarza 
ona możliwość dogłębnego poznania biznesu kontrahenta. 
Z drugiej – umożliwia mu uruchomienie programu skrojonego 
na miarę jego biznesu i potrzeb konsumentów. 

Nasz Raport Otwarcia pozwala uniknąć podstawowych 
błędów popełnianych przy intuicyjnym planowaniu projektu. 
Proces jest bardzo uporządkowany i oprócz analizy danych 
dostępnych w organizacji zakłada przegląd dostępnych na-
rzędzi informatycznych, struktur zespołów i procesów. 

W Loyalty Point zawsze bierzemy pod uwagę cechy firmy, 
występujące w niej ograniczenia, profil klientów i na podsta-
wie dogłębnej analizy rekomendujemy dobór optymalnego 
rozwiązania. Rozpoznanie perspektyw i identyfikacja barier 
to pierwszy krok do zbudowania przemyślanej strategii pro-
gramu lojalnościowego. 

Zapamiętaj
Jako marketer powinieneś w każdej chwili nie tyl-
ko móc udowodnić, że program zarabia i przynosi 
zysk, lecz także pokazać bilans poniesionych kosztów 
w odniesieniu do tego, co udało się zarobić. Dzięki 
temu wydatki rzeczywiście zaczniesz widzieć jako 
inwestycję. Dobrą metodą oceny efektów programu 
jest ustalenie i porównanie wyników grupy kontrolnej 
z danymi dotyczącymi statystycznego uczestnika.

Przykład
Jednym z efektywnych wdrożeń w ramach Raportu Otwarcia jest Vision Care marki Vision Express. 

Wdrożenie programu lojalnościowego to duże przedsięwzięcie, wymagające podjęcia wielu strategicznych decyzji, przeprowadzenia 
licznych analiz i zaangażowania przedstawicieli kilku działów. To złożony projekt, dlatego w jego realizacji niezwykle istotne 
jest wsparcie doświadczonego partnera. Program kompleksowej opieki nad wzrokiem Vision Care jest odzwierciedleniem 
strategii Vision Express – dbania o wzrok Polaków – a jego dotychczasowe sukcesy sprawiają, że zamierzamy zbudować na 
nim przyszłość naszych działań z zakresu CRM oraz customer experience.

Aneta Pruk, kierownik ds. CRM i programów lojalnościowych w Vision Express



Przemysław Orłowski  
i Dominik Zacharewicz

Managing partners w Loyalty Point.

przemyslaw.orlowski@loyaltypoint.pl 
dominik.zacharewicz@loyaltypoint.pl  



https://www.loyaltypoint.pl/lde/
https://www.loyaltypoint.pl/
https://www.loyaltypoint.pl/
https://www.loyaltypoint.pl/case-study/program-lojalnosciowy-vision-express/
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https://www.loyaltypoint.pl/
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Autor: Łukasz Sznajdrowski 

Mobilny program
lojalnościowy krok po kroku
Na uruchomienie mobilnego programu lojalnościowego jeszcze do niedawna 
mogły pozwolić sobie wyłącznie największe firmy. Dzisiaj – dzięki narzędziom 
takim jak Loyalty Starter – ten rodzaj działań marketingowych zaczął być dostępny 
również dla podmiotów z mniejszym budżetem. Jak krok po kroku przeprowadzić 
wdrożenie własnego mobilnego programu lojalnościowego?

1. Opracuj strategię programu
Nie uruchamiaj programu lojalnościowego tylko dlatego, że 
Twoja konkurencja wdrożyła go wcześniej. W ten sposób 
przepalisz budżet i nie osiągniesz żadnych pozytywnych 
efektów. Zamiast tego zacznij od opracowania własnej, unika-
towej strategii. Pomocne w jej przygotowaniu będą konkretne 
pytania, które znajdziesz w ramce obok. 

2. Wybierz właściwe rozwiązanie
Gdy opracujesz już strategię, zastanów się nad sposobem 
wdrożenia programu lojalnościowego. Zadanie to możesz 
powierzyć wyspecjalizowanej agencji lub poszukać goto-
wego rozwiązania, dzięki któremu zaoszczędzisz czas i pie-
niądze. Na rynku nie brakuje takich produktów. Niektóre 
z nich – jak platforma Loyalty Starter – zapewniają szeroki 
zestaw gotowych funkcji, a jednocześnie pozwalają na własną 
konfigurację i customizację. Przed dokonaniem ostatecz-
nego wyboru sprawdź, czy wybrane narzędzie pozwoli 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakie pytania pomogą Ci opracować strategię własne-

go programu lojalnościowego,
• czym się kierować przy wyborze systemu do obsługi 

programu lojalnościowego, 
• w jaki sposób panel administracyjny systemu pomaga 

skonfigurować zasady programu,
• jakie gotowe narzędzia w systemie wspierają przepro-

wadzenie integracji z innymi rozwiązaniami w firmie, 
• czy obsługę programu można zautomatyzować.

Na jakie pytania trzeba 
odpowiedzieć podczas 
tworzenia strategii programu 
lojalnościowego
1
2

3

4
5
6

7

8
9

10

11

RAMKA

Cele. Jakie rezultaty powinno przynieść wdro-
żenie programu?
Segmenty klientów. Jakim klientom będziesz 
komunikować program oraz jakie ich grupy za-
mierzasz wyodrębnić za jego pomocą? 
Dane. Jakie dane chcesz pozyskiwać od uczestni-
ków i czy zamierzasz wzbogacać je informacjami 
z innych źródeł, np. sklepu internetowego?
Pożądane scenariusze. Jakie aktywności 
uczestników będą nagradzane w programie?
Nagrody. Jakie nagrody będą atrakcyjne dla 
Twoich klientów?
Punkty. Jaka będzie rzeczywista i postrzega-
na wartość punktów? Ile punktów przyznasz 
uczestnikom programu za określone działania?
Procesy. Jak będą przebiegały procesy rejestra-
cji uczestników, dystrybucji nagród, naliczania 
punktów lojalnościowych itp.?
Integracje. Z jakimi systemami należy zintegro-
wać program, aby osiągnąć wyznaczone cele?
Komunikacja. W jaki sposób będziesz się ko-
munikować z uczestnikami programu?
Promocja programu. W jaki sposób poinfor-
mujesz klientów o programie?
Analityka i pomiary. Jakie będą kluczowe miary 
Twojego programu? Jakie zakładasz wyniki w po-
szczególnych przedziałach czasowych?
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na realizację przyjętej strategii. W większości przypadków 
możesz skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego lub za-
mówić prezentację. 

3. Skonfiguruj mechanikę programu 
Na tym etapie masz już opracowaną strategię i wybrane 
rozwiązanie umożliwiające wdrożenie. Nadszedł czas, aby 
skonfigurować w systemie podstawowe 
zasady programu. W Loyalty Starter służy 
do tego czytelny i łatwy w obsłudze interfejs 
użytkownika. 

W ramach panelu administracyjnego ist-
nieje możliwość konfiguracji:
• przeliczników punktów, 
• segmentów klientów, 
• katalogu nagród, 
• formularza rejestracyjnego. 

Wszystkie ustawienia możesz zmieniać 
w dowolnym momencie. 

4. Przeprowadź potrzebne 
integracje
Z dużym prawdopodobieństwem Twój 
program lojalnościowy będzie wymagał 
przeprowadzenia integracji z innymi sys-
temami w firmie, np. z systemem sprzedaży 
lub ERP. Dla wielu organizacji jest to naj-
trudniejszy etap, a czasami główny czynnik 
blokujący wdrożenie programu. Platforma 
Loyalty Starter oferuje jednak wiele goto-
wych narzędzi umożliwiających integrację, 
np. wtyczki do systemów sprzedaży, in-
terfejs API REST, webhooki oraz parsery 
raportów sprzedaży. 

5. Przygotuj własną
aplikację mobilną
Obecnie trudno wyobrazić sobie nowocze-
sny program lojalnościowy bez aplikacji mo-
bilnej. Niestety wiele firm rezygnuje z tego 
pomysłu z obawy przed wysokimi kosztami 
budowy własnego rozwiązania. W Loyalty 
Starter znajdziesz gotową aplikację, którą 

możesz skonfigurować i spersonalizować według swoich 
potrzeb, a następnie udostępnić klientom pod własną marką. 

Aplikacja zapewnia wszystkie najważniejsze funkcje nie-
zbędne w tego typu programach, w tym: 
• formularz rejestracyjny, 
• stan i historię punktów, 
• katalog nagród, 
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• powiadomienia web push, 
• możliwość publikowania własnego contentu, np. aktual-

nych promocji, artykułów, quizów i ankiet.

6. Zautomatyzuj działanie programu
Ręczna obsługa programu lojalnościowego może być nie-
zwykle pracochłonna i w niektórych przypadkach wymaga 
przynajmniej jednego dodatkowego etatu. Z pomocą przy-
chodzi funkcja marketing automation dostępna w Loyalty 
Starter. Pozwala ona na automatyzację większości procesów 
związanych z obsługą programu oraz komunikacją z jego 
uczestnikami. Dzięki temu możesz skupić się na realizacji 
strategii i monitorowaniu wyników, a żmudne obowiązki 
zostawić automatom.

7. Poinformuj o programie 
swoich klientów
Zamieść na stronie internetowej pop-up czy baner lub stwórz 
landing page informujący o programie. Jeśli prowadzisz biz-
nes stacjonarny, wykorzystaj np. naklejki, roll-upy lub poty-
kacze oraz poinstruuj obsługę, aby zachęcała klientów do 
rejestracji. 

Jeśli skorzystasz z gotowej aplikacji mobilnej Loyalty Starter, 
umieść ją pod własną domeną internetową i udostępnij 
klientom w postaci linku lub kodu QR. Możesz wykorzystać 
najróżniejsze kanały komunikacji, m.in. e-mailing, media 
społecznościowe, stronę WWW lub materiały drukowane.

8. Realizuj przyjętą strategię
Po zamknięciu etapu wdrożenia zacznij działać, żeby mak-
symalizować efekty programu i zwiększać zaangażowanie 
jego uczestników. W Loyalty Starter znajdziesz funkcjonalne 

Łukasz Sznajdrowski

CEO IBSO i Loyalty Starter.

lsznajdrowski@ibso.pl

rozwiązania, które możesz wykorzystać do realizacji strategii, 
m.in. katalog nagród, quizy, ankiety, oceny klientów, tabelę 
rankingową, system poleceń czy akcje CSR-owe. 

9. Trzymaj rękę na pulsie
Aby sprawdzić, czy program lojalnościowy przynosi wymierne 
korzyści i pozwala osiągać wyznaczone cele, musisz zasto-
sować odpowiednie pomiary. 

Z panelu analitycznego Loyalty Starter, w którym dostępne 
są raporty i statystyki, dowiesz się m.in.: 
• jakie są skuteczność programu i aktywność jego 

uczestników, 
• ile osób rejestruje się z polecenia znajomych, 
• w których lokalizacjach firmy program jest najlepiej przyj-

mowany przez klientów. 
• jakie są segmenty klientów na podstawie ich historii zaku-

powej (narzędzie przygotuje segmentację automatycznie 
w modelu RFM – recency, frequency, monetary value). 

Wykorzystaj tę wiedzę w swoich działaniach marketin-
gowych i zgodnie z metodą PDCA cyklicznie wprowadzaj 
poprawki w strategii i mechanice programu, aby zwiększyć 
jego zasięg i skuteczność.

Na koniec pamiętaj, że zawsze najtrudniej postawić pierwszy 
krok. Dalej możesz już liczyć na wsparcie Loyalty Starter. 

https://loyaltystarter.io/
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Autor: Alexander Kubicki

Mobile Loyalty.  
Program lojalnościowy 
zamknięty w aplikacji
Najczęściej frustracja klientów związana z programem lojalnościowym wynika 
z problemów z dostępem do informacji na jego temat. Według raportu firmy 
CodeBroker „Loyalty Research Report” blisko 75% użytkowników twierdzi, że 
aktywniej zaangażowałoby się w swój program po otrzymaniu szybkiego dostępu 
na smartfonie do różnych danych, w tym o nagrodach. Pokazuje to, jak istotne 
jest dziś wdrożenie mobilnej wersji systemu lojalnościowego.

Branża handlu detalicznego odnotowuje wciąż znaczny 
wzrost zainteresowania zakupami online. Przez liczne 

lockdowny zmieniły się zwyczaje zakupowe konsumentów, 
jednak nowe przyzwyczajenia – nawet po otwarciu sklepów – 
zostały z nami na stałe. Detaliści zrozumieli, że nie wystarczą 
już tymczasowe rozwiązania, często wdrażane po to, aby 
przeżyć trudne czasy. Zaczęli inwestować w przemyślane 
narzędzia, które są w stanie przynosić im na co dzień realne 
korzyści biznesowe. 

Lojalność na wagę złota
Jednym z takich narzędzi jest program lojalnościowy dopaso-
wany do potrzeb konkretnego biznesu. Tylko taki może pełnić 
funkcję prawdziwej platformy marketingowej, która pozwala 
optymalizować kluczowe procesy biznesowe i kontrolować ta-
kie obszary firmy jak sprzedaż, marketing czy obsługa klienta. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jak zmieniło się podejście firm do lojalności, 
• dlaczego program lojalnościowy dostępny za pośred-

nictwem aplikacji mobilnej jest dzisiaj koniecznością,
• jakie korzyści z aplikacji mobilnych czerpią marki, 

a jakie ich użytkownicy,
• jakie są dobre przykłady wykorzystania aplikacji mobil-

nych w programach lojalnościowych.

https://codebroker.com/resources2/doc/CodeBroker_2018_Mobile_Loyalty_Survey_Results.pdf
https://codebroker.com/resources2/doc/CodeBroker_2018_Mobile_Loyalty_Survey_Results.pdf
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lokalizacji, wirtualnej karty, specjalnych promocji. Zyskują też 
czas. Rejestracja jest bowiem wtedy szybka, dlatego że nie 
trzeba już wypełniać papierowych formularzy. Wystarczy ze-
skanować kod QR, zaakceptować zgody i od razu otrzymuje się 
kupon powitalny, który można wykorzystać podczas zakupów. 

Firma – na podstawie historii transakcji z programu – może 
przygotowywać dla posiadaczy aplikacji dodatkowe oferty 
oraz podpowiadać im kolejne kroki w procesie zakupowym. 
Oczywiście istnieją nadal sklepy, których program wymaga 
rejestracji na papierowym formularzu oraz pokazywania 
materialnej karty lub podawania numeru telefonu podczas za-
kupów. W ciągu ostatnich lat jednak potrzeby konsumentów 
w tym zakresie wyraźnie się zmieniły. Teraz chętniej korzystają 
oni z aplikacji mobilnych i lubią mieć dostęp do informacji 
o swojej ulubionej marce w każdej chwili i w jednym miejscu.  

Warto pamiętać, że aplikacja mobilna to także duża ko-
rzyść ekonomiczna dla firmy. Rezygnacja z plastikowych kart 
oznacza oszczędności, podobnie jak komunikacja z klientami 
za pomocą powiadomień push, które są dobrą alternatywą 
dla płatnych SMS-ów.

Różne punkty styku
Należy jednak pamiętać, że aplikacja to tylko jeden z wielu 
punktów styku z klientem. Kolejnymi, niezmiernie istot-
nymi, są np. systemy POS (point of sale), skąd spływa 
cała sprzedaż, oraz e-commerce w modelu programów 
omnichannelowych. 

Bez stworzenia szczegółowej bazy danych personalnych 
klientów nie ma bowiem szansy na dostarczenie wartościo-
wych informacji transakcyjnych i tym samym – przygotowanie 
szerokiego spektrum promocji. 

Wszędzie dobrze, ale  
w smartfonie najlepiej
Aplikacja mobilna nie jest dziś opcją, ale raczej obowiązkiem 
każdej firmy. Dlaczego? Bo tego chcą klienci. Aż 75% z nich 
twierdzi, że aktywnie zaangażowałoby się w programy lojal-
nościowe, gdyby miało dostęp do informacji o nagrodach na 
swoim smartfonie. Jednak i tu jest pewien haczyk. 

Z tego powodu warto postawić na specjalnie stworzoną 
aplikację, w której znajdą się nie tylko podstawowe funkcje 
programu (takie jak wirtualna karta, historia transakcji lub 
kupony), lecz także narzędzia do wykorzystania poza nim. 
Należą do nich zakupy w trybie click & collect, płatności mo-
bilne, gazetka lub katalog produktowy czy – jak w przypadku 
naszego wdrożenia w Briju – wirtualna przymierzalnia opar-
ta na technologii rozszerzonej rzeczywistości (augmented 
reality). Wszystkie takie dodatki zwiększają popularność 
aplikacji, co przekłada się na liczbę jej pobrań oraz rejestracji 
w programie, jak również na ilość spędzanego w niej czasu.

Obopólne korzyści
W aplikacji mobilnej konsumenci otrzymują dostęp do szcze-
gółowych danych związanych z programem: kuponów, mapki 

Zapamiętaj
Największe korzyści przynoszą markom aplikacje 
mobilne dostosowane do strategii samego programu 
oraz do całej strategii marketingowej firmy, a nie 
dostępne na rynku gotowe rozwiązania. 

Zapamiętaj
Ważny jest dobry system do zarządzania programem 
lojalnościowym. Taki, który będzie sprawnie łączył 
poszczególne obszary oraz tworzył tym samym zin-
tegrowany, zautomatyzowany i działający w czasie 
rzeczywistym ekosystem.

Zapamiętaj
Według „Inmar Shopper Behavior Study” z 2018 r. 
aż 83% klientów przyznaje, że aplikacje zbierające 
kupony promocyjne wyraźnie zmieniają ich zachowa-
nia zakupowe: 39% z nich kupiło produkt wcześniej, 
niż planowało, tylko dlatego, że otrzymało kupon 
rabatowy. Natomiast 40% ankietowanych buduje w 
pewnej części swoją listę zakupową na podstawie 
promocji dostępnych w aplikacji.

W rozmowach z klientami widzimy znaczną zmianę 
w ich podejściu do lojalności. Wielu z nich rozumie 
już, że program lojalnościowy to kluczowe narzędzie 
do utrzymania kontaktu i relacji z konsumentem. Ci, 
którzy korzystali z niego już podczas pandemii, zyskali 
najwięcej. To dlatego chcą teraz intensywnie go rozwi-
jać, np. przez wdrożenie z nami aplikacji mobilnej do 
jego obsługi.

Tomasz Wawrzynów  
CEO w Spartavity 



https://codebroker.com/resources2/doc/CodeBroker_2018_Mobile_Loyalty_Survey_Results.pdf
https://www.inmar.com/blog/press/83-percent-shoppers-report-coupons-are-driver-changes-purchasing-behavior
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Przykłady
• Program marki Sephora – Beauty Insider Loyalty – cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ pozwala samo-

dzielnie decydować klientom o tym, na co chcą przeznaczyć zdobyte punkty. Marka organizuje również dużo eventów 
i akcji specjalnych, na które w pierwszej kolejności zaprasza członków programu. 

• Nike+ stawia na emocje i pokonywanie swoich barier. Nagradza członków punktami za postępy w bieganiu czy w ćwi-
czeniach. Nie dotyka produktów, za to udostępnia aplikację treningową, która zawiera profesjonalne porady i plany 
treningowe. Ofertę personalizuje idealnie na podstawie zachowań i osiągnięć swoich klientów. Łączy też ich w grupy 
o tych samych upodobaniach. 

• Fishka – największy program lojalnościowy w Ukrainie made in Poland
Ciekawym przykładem jest Fishka, czyli program lojalnościowy największej sieci stacji paliw w Ukrainie – OKKO. Program 
działa od 12 lat i korzysta z niego regularnie ponad 6 mln osób w ponad 2 tys. punktów sprzedaży i sklepów interneto-
wych. Aplikacja mobilna Fishka może się pochwalić imponującymi statystykami: 2 mln pobrań (średnio 2,56 tys. dzien-
nie) i ponad 800 tys. aktywnych użytkowników. Ciekawostką jest to, że cały program lojalnościowy postawiony jest na 
polskim systemie Sparta Loyalty Platform.

Skąd czerpać wiedzę na ten temat i z kogo brać przykład? 
Warto się uczyć od najlepszych, takich jak: Beauty Insider 
Loyalty Program (program Sephory), Marvel Insider, Nike+ 

Robią to dobrze
Podstawowym założeniem aplikacji mobilnej jest to, że ma się 
ona podobać nie firmie, która zleca jej budowę, lecz klientom. 

Wskazówka
Aplikacja spodoba się odbiorcom, jeśli będzie: prosta w obsłudze, ciekawa oraz wzbudzająca pozytywne emocje. Tylko wtedy 
użytkownik będzie chciał spędzić w niej czas, zrobić zakupy, a także polecić sklep i produkty danej firmy znajomemu. 
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czy Amazon Prime. W Polsce najskuteczniejsze i skupiające 
najwięcej uczestników są programy: Orlen VITAY, PAYBACK, 
Moja Biedronka oraz Klub Rossmann. Najbardziej dynamicz-
nie rozwijają się Lidl Plus oraz Żappka.

Sparta Loyalty Platform,  
czyli kompleksowa platforma 
marketingowa

W Polsce Spartavity buduje programy lojalnościowe dla 
wielu dużych i znanych marek. Aplikacje mobilne wdrożyła już 
m.in. w firmach: Bytom, Briju, The Body Shop, iDream, Ziko.

Jedne firmy radzą sobie z tym lepiej, drugie gorzej. Pewne 
jest jednak, że jeśli chcą, aby ich program działał i zrzeszał 

Zapamiętaj
Zaspokajanie potrzeb każdego uczestnika progra-
mu lojalnościowego stało się nowym imperatywem 
marek. Z tego powodu tak istotne jest, aby prowa-
dzona komunikacja oraz organizowane promocje 
dokładnie odpowiadały potrzebom i stylowi życia 
konsumentów. 

Alexander Kubicki

Marketing director w  Sparta Loyalty – 
firmie oferującej omnichanelowy eko-
system do zarządzania programami 
lojalnościowymi, pozwalający na zwięk-
szenie możliwości i potencjału w zakre-
sie budowania relacji z klientami.

alexander.kubicki@spartavity.com

Nasze narzędzie – czyli Sparta Loyalty Platform – 
pozwala budować relacje z klientami i komunikować 
się z nimi w spersonalizowany sposób. Przekłada się 
to na ich lojalność i przywiązanie do marki. Doświad-
czenie pokazuje, że gwarantuje zwiększenie koszyka 
uczestnika programu nawet o 30%.

Tomasz Wawrzynów  
CEO w Spartavity 



coraz więcej uczestników, muszą zainwestować w jego wersję 
mobilną. Łatwy dostęp do systemu lojalnościowego to jedna 
z gwarancji jego sukcesu. Podmioty, które dają członkom 
opcję mobilną – w zakresie zapisywania się do programu, 
wglądu we wszelkie informacje na jego temat oraz w ramach 
bezpośredniej komunikacji – mają największe szanse na 
pobudzenie zaangażowania odbiorców, skuteczne konku-
rowanie z innymi oraz wysokie ROI z wdrożenia.

http://spartaloyalty.pl
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Autor: Rafał Grzegrzółka

Loteria w aplikacji mobilnej – 
program lojalnościowy, 
który działa
Według firmy badawczej Forrester zdobycie nowego klienta okazuje się pięciokrotnie 
droższe niż utrzymanie obecnego. Inwestycja w lojalność jest zatem kluczowa dla 
przyszłości firmy. Jak zbudować program lojalnościowy, aby być w stałym, żywym 
kontakcie z klientem? Jakie możliwości w tym obszarze daje aplikacja mobilna?

Według badań przeprowadzonych przez IBRiS 89% 
Polaków korzysta z aplikacji mobilnych codziennie 

lub kilka razy w tygodniu, a u blisko połowy są to aplika-
cje lojalnościowe. Chętnie robimy zakupy z ich użyciem, 
sprawdzamy promocje i uczestniczymy w loteriach oraz 
konkursach. Technologia mobilna przyczyniła się do zwięk-
szenia zainteresowania programami lojalnościowymi, które 
w ostatnim roku zanotowały wzrost liczby użytkowników 
o 5%. Na aplikacje oraz inicjatywy, które motywują do za-
kupów i nagradzają zaangażowanie, decydują się sieci 
sklepów (przykład).

Polacy chętnie biorą udział w loteriach. Z badania przepro-
wadzonego w 2021 r. przez Sodexo wynika, że dwie trzecie 
członków programów lojalnościowych uczestniczy w loteriach 
przynajmniej raz w miesiącu. Deklarują oni, że motywacją 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• z jakiego rodzaju aplikacji najczęściej korzystają 

Polacy,
• dlaczego warto prowadzić program lojalnościowy za 

pośrednictwem aplikacji,
• co jest motywacją uczestników programu do udziału 

w loteriach,
• jakie możliwości daje prowadzenie loterii w programie 

za pośrednictwem aplikacji mobilnej,
• jakie są dobre przykłady wykorzystania aplikacji w pro-

gramach.

Przykład

W 2021 r. sieć Delikatesy Centrum we współpracy 
z Grzegrzółka Loterie przeprowadziła loterię promo-
cyjną zachęcającą klientów do korzystania z programu 
lojalnościowego oraz aplikacji. Zakupy rejestrowane 
na karcie system przeliczał na odpowiednią liczbę 
losów, które były dostępne z poziomu aplikacji. Klienci 
natychmiast otrzymywali wirtualne zdrapki, a kryjące 
się pod nimi nagrody mogli odbierać w sklepach sta-
cjonarnych z użyciem karty lojalnościowej. Co więcej, 
raz dziennie każdy posiadacz aplikacji mógł wziąć 
udział w zabawie za darmo i w ten sposób zwiększała 
się grupa użytkowników powracających, którzy przy 
okazji zapoznawali się z aktualną ofertą. Rosła również 
wartość zakupów osób biorących udział w loterii – nie 
tylko dlatego, że wydawały one więcej, aby zwiększyć 
swoje szanse na wygraną, lecz także dlatego, że przy 
okazji odbioru drobnych nagród w sklepach kupo-
wały kolejne rzeczy. W ten sposób już w pierwszej 
edycji ZdrAPPki wydano 10 mln wirtualnych zdrapek, 
częstotliwość zakupów wśród uczestników wzrosła 
o blisko 11%, a wartość koszyka – o 12,5%.
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do gry jest dla nich nie tylko szansa na zdobycie atrakcyjnej 
nagrody, lecz także możliwość zabawy i urozmaicenia co-
dziennego życia, szczególnie w dobie pandemii. 

Wirtualna zdrapka zamiast 
tradycyjnej
Dzięki zastąpieniu tradycyjnej zdrapki wirtualną można grać 
w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Wystarczą smart-
fon i dostęp do internetu. Aplikacja mobilna maksymalnie 
upraszcza cały ten proces, ponieważ eliminuje konieczność 
rejestracji paragonów i nie wymaga wstępnej weryfikacji. 
Wszystko przebiega szybko i przy minimalnym wysiłku uczest-
nika oraz bez angażowania kasjerów. Program lojalnościowy, 
który proponuje swoim użytkownikom choćby niewielkie, 
ale natychmiastowe korzyści, angażuje i lojalizuje o wiele 
bardziej niż żmudne zbieranie punktów. 

Z programów lojalnościowych najczęściej korzystają Polki 
w wieku 25–36 lat. To młode pokolenie wychowane w erze 
cyfrowej bez problemu odnajduje się w nowoczesnej tech-
nologii. Aplikacja mobilna stanowi dla nich ułatwienie życia, 
a nie wyzwanie. Warto pamiętać, że pandemia COVID-19 
przyśpieszyła cyfryzację w Polsce – mówi się, że był to prze-
skok o trzy–cztery lata. Masowo zaczęliśmy pracować i uczyć 
się zdalnie, a tym samym wzrosło zapotrzebowanie na sze-
rokopasmowy internet, w związku z czym rozbudowała się 
infrastruktura. Według UKE w 2021 r. prawie 59% internau-
tów w Polsce korzystało już z łączy o prędkości co najmniej 
100 Mb/s, podczas gdy jeszcze cztery lata wcześniej było to 
niewiele ponad 17%. Orange z kolei podaje, że do 2024 r. 
ok. 7–9 mln gospodarstw domowych w Polsce (czyli ponad 

Zapamiętaj
• Średnio między trzecim a  szóstym miesiącem 

korzystania z  programu następuje spadek za-
interesowania. Jeśli w  tym czasie interakcja 
z  uczestnikiem nie zostanie podtrzymana, ist-
nieje spore ryzyko, że jego punkty staną się 
martwe, a on sam znudzi się i wycofa. 

• Bycie w  stałym kontakcie z  uczestnikiem, przy-
ciąganie jego uwagi akcjami promocyjnymi 
typu loteria i  oferowanie szybkiej gratyfikacji – 
to sprawia, że korzyści płynące z lojalnościowego 
partnerstwa są bardziej zrównoważone i wyższe 
po obu stronach: zarówno marki, jak i klienta. 

połowa wszystkich w kraju) będzie korzystać z usług światło-
wodowych. Tworzenie rozwiązań cyfrowych dla wąskiej grupy 
odbiorców z dużych miast przestało być więc odpowiednim 
podejściem.

Udział w loterii tego typu wiąże się z minimalnym wysiłkiem 
po stronie konsumenta (po prostu sprawdza on e-zdrapkę, 
pocierając ekran swojego telefonu). Jest to również ogromne 
uproszczenie dla firmy – kasjerzy nie są bowiem obciążeni 
dodatkowym zadaniem w postaci wydawania kuponów, 
szczególnie że często wymaga to przeliczenia wartości z pa-
ragonu, odjęcia niektórych produktów itd.

Uczestnicy są bardziej skłonni do przekazywania danych 
na rzecz programu – i nie mają jednocześnie poczucia bycia 
inwigilowanymi – im więcej korzyści z niego czerpią. Takie 
korzyścią zapewni im loteria z mechanizmem instant-
-win, czyli z natychmiastową gratyfikacją.

Wskazówka
Rozszerzenie programu lojalnościowego o aplikację 
mobilną sprawia, że staje się on bardziej dostępny dla 
uczestnika. Gdy dodasz do tego loterię promocyjną, 
zwiększysz atrakcyjność oferty i zmotywujesz odbior-
ców do wielokrotnego korzystania z akcji. 

Zapamiętaj
Każdy zakup zarejestrowany przez aplikację mobilną 
to dodatkowe dane, z których powstaje ogromna baza 
rzeczywistych – a nie deklaratywnych – informacji. 

Rafał Grzegrzółka

CEO Grzegrzółka Loterie. Od ponad 
20 lat specjalizuje się w organizowa-
niu loterii promocyjnych i audiotek-
sowych, programów lojalnościowych 
i konkursów dla firm z segmentów: 
FMCG, beauty, bankowości, teleko-
munikacji, oraz sieci handlowych, 
koncernów paliwowych, administracji 
państwowej i mediów.

rafal@grzegrzolka.com
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Autorka: Katarzyna Grzywaczewska

Z klientem na ty, czyli 
o komunikacji w Programie 
PAYBACK
8,35 mln aktywnych unikatowych kart PAYBACK. Ponad 800 tys. użytkowników 
aplikacji korzystających z niej tylko w ostatnim miesiącu. Równowartość prawie 
152 mln zł zgromadzonych na kontach uczestników. To tylko niektóre liczby 
świadczące o rosnącej popularności Programu wśród polskich konsumentów. 

Kluczowe elementy, które decydują o rozwoju Programu, 
to spersonalizowana oferta komunikowana w zindywi-

dualizowanej formie oraz implementacja zaawansowanych 
modeli analitycznych pozwalających przewidywać zachowania 
jego uczestników. Konsumenci doceniają zarówno możliwość 
korzystania z jednej karty i jednej aplikacji u wielu partnerów, 
jak i różnorodność benefitów oraz elastyczność ofert. 

Jednym z najważniejszych czynników sukcesu Programu 
PAYBACK jest aplikacja. Liczba jej użytkowników wzrosła rok 
do roku o ponad 40% i w tym okresie zmienił się wyraźnie 
sposób jej wykorzystywania. Uczestnicy dostrzegli, że dzięki 
aplikacji nie tylko mogą mieć kartę Programu zawsze przy 
sobie, lecz także – czy przede wszystkim – znajdą w niej ku-
pony z ofertami przygotowanymi specjalnie dla nich, zgodnie 
z ich zwyczajami zakupowymi (ilustracja). Konsumenci doce-
niają również możliwość zbierania w ten sposób punktów 
w sklepach online i rozpoczynają swoje zakupy w internecie 
właśnie od niej.

Partnerzy tworzący koalicję PAYBACK dużą wagę przywią-
zują do budowania trwałych relacji ze swoimi klientami. Jest 
to możliwe dzięki komunikacji szytej na miarę, jak również 
wspólnie organizowanym multibrandowym akcjom promo-
cyjnym. Dzięki tym działaniom można bardzo efektywnie 
budować lojalność dotychczasowych odbiorców oraz po-
zyskiwać nowych. 

Na takie przedsięwzięcia pozwalają zaawansowane na-
rzędzia i modele analityczne do monitorowania potrzeb 
oraz zachowań konsumentów. PAYBACK korzysta z takich 
rozwiązań na co dzień.

Aplikacja PAYBACK z kuponami 
dostosowanymi do zwyczajów 
zakupowych użytkownika

ILUSTRACJA 

Źródło: PAYBACK
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Marketing oparty na danych
Zaawansowana analityka to fundament strategii bizneso-
wej PAYBACK w Polsce. Autorskie narzędzia opierają się na 
modelowaniu behawioralnym, które zakłada nagradzanie 
konsumentów za decyzje podejmowane w trakcie codzien-
nych zakupów. W ten sposób Program wspiera i rozwija 
odpowiednie przyzwyczajenia zakupowe konsumentów.

Z tego powodu PAYBACK stale rozwija innowacyjne roz-
wiązania scoringowe dla partnerów, które pomagają przewi-
dywać zachowania ich klientów. Na podstawie pozyskanych 
danych przygotowywane są oferty skierowane do tych osób, 
których relacja z marką jest zagrożona. Opracowany przez 
PAYBACK model antychurnowy działa nieprzerwanie, 
a dzięki wykorzystaniu rozwiązań uczenia maszynowego sam 
się rozwija i staje się coraz bardziej efektywny.

PAYBACK oferuje swoim partnerom dostęp do kanału 
cross-sellingowego, który wspiera ich w efektywnym posze-
rzaniu grupy nowych klientów. Jak to działa? Każdy partner 
może wykorzystać bazę danych i precyzyjnie wskazać rodzaj 
konsumentów, których chce pozyskać podczas konkretnych 
działań promocyjnych. Z danych firmy wynika, że ten typ 
działań może zwiększać liczbę nowych klientów aż o 78%, 
a efekty takich akcji są widoczne nawet do dwóch miesięcy 
po zakończeniu promocji.

Zakupy szyte na miarę
Powodem tak wysokiej skuteczności Programu jest persona-
lizacja, a konsumenci doceniają przecież zindywidualizowaną 
komunikację, która pozostaje zgodna z ich oczekiwaniami 
i zwyczajami zakupowymi (ramka 1). 

Jakie działania przekładają 
się na wyższe zaangażowanie 
uczestników Programu 
PAYBACK
1

2

RAMKA 1

Personalizacja
Dzięki personalizacji uczestnicy mają do-
stęp – zarówno na stronie, jak i w aplikacji – 
do specjalnych, trafiających w ich potrzeby 
ofert punktowych w postaci kuponów. Na co 
dzień otrzymują też personalizowane oferty 
w formie newsletterów, SMS-ów czy komu-
nikatów push w aplikacji. Dzięki temu przy 
okazji swoich zakupów mogą pomnażać zgro-
madzone punkty, aby potem wykorzystywać 
je u partnerów stacjonarnych lub w sklepie 
z nagrodami PAYBACK. Co więcej, posiadacz 
karty PAYBACK może wymieniać punkty tak-
że na vouchery, dostępne w ofercie sklepu 
i cieszące się coraz większą popularnością. 
W połączeniu z pozostałymi nagrodami 
czekającymi na PAYBACK-owiczów stano-
wią one szybką i trafną odpowiedź na stale 
zmieniające się potrzeby konsumentów. Tym 
bardziej że są przygotowywane przez marki 
powszechnie uznawane za lovebrands.
Specjalne multipartnerskie akcje 
promocyjne
Podczas tego typu akcji uczestnik może zdo-
być o wiele większą liczbę punktów niż w trak-
cie „zwykłych” zakupów. Dzięki inicjatywom 
takim jak Turbo Środa czy PAYBACK Weeks 
otrzymuje on punkty promocyjne zarówno 
w sklepach tradycyjnych, jak i u partnerów 
online. 

Zatrzymanie klientów charakteryzujących się najniż-
szym poziomem lojalności oraz dotarcie do nowych 
konsumentów nie jest jednoznaczne z utrzymaniem 
ich w długiej perspektywie czasowej. Istotna jest w tym 
przypadku personalizacja, której przykład stanowi 
real-time targeting, czyli przygotowywanie oferty 
zakupowej bazującej na dotychczasowych wyborach 
konsumenckich. To rozwiązanie, który cały czas 
rozwija zespół PAYBACK, potrafi efektywnie zwiększać 
retencję naszych użytkowników. Dlatego też real-time 
targeting znajduje już zastosowanie u większości 
partnerów stacjonarnych Programu PAYBACK.

Marcin Pilarski 
dyrektor zarządzający PAYBACK Polska
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z wykorzystaniem danych zebranych podczas każdych zaku-
pów z kartą. W trakcie transakcji system identyfikuje przyna-
leżność danej osoby do konkretnego segmentu i następnie 
drukuje kupon z promocją skrojoną na miarę. Przykładowo: 
jeśli klient odwiedza sklep średnio raz w miesiącu, jego 
kupon będzie zawierał ofertę do wykorzystania w ciągu 
dwóch tygodni. Dzięki podobnym metodom PAYBACK potrafi 
zwiększyć satysfakcję zakupową klientów, co przekłada 
się na wzrost ich retencji (ramka 3).

Ticketing, czyli jak trafić
w potrzeby klienta
Innym skutecznym rozwiązaniem, które również może się prze-
łożyć na sprzedaż i pozytywne doświadczenia klientów, jest –  
obok ekspozycji na stronie oraz w aplikacji – drukowanie 
spersonalizowanych kuponów razem z paragonem (ticke-
ting at till), dostępne u wybranych stacjonarnych partnerów 
PAYBACK (ramka 2).

Precyzyjna segmentacja
Mechanizmy analityczne PAYBACK segmentują klien-
tów na podstawie ich potrzeb i zwyczajów zakupowych, 

Jakie są najważniejsze 
korzyści z Programu PAYBACK

RAMKA 3

Wzrost retencji klientów o 4–6% w skali roku. 
Wzrost sprzedaży o 3–6% rocznie dzięki pozy-
skaniu nowych klientów. 
Wzrost wartości każdego klienta: różnorodne 
strategie marketingowe i działania promocyjne 
zachęcają konsumentów do częstszych wizyt 
i zakupów w sklepach partnerów.

Jak działa ticketing at till 
RAMKA 2

Kupon jest drukowany bezpośrednio przy 
kasie, a następnie wyświetla się także w apli-
kacji mobilnej.
To duże udogodnienie dla klientów preferują-
cych elektroniczne kanały komunikacji. Ponadto 
jest to spersonalizowany nośnik promocji, który 
uwzględnia potrzeby konkretnej osoby. Tak ścisłe 
dopasowanie oferty do preferencji konsumentów 
jest możliwe dzięki analityce PAYBACK. Monitoruje 
ona historyczne transakcje klientów, zarówno 
w sklepie, w którym w danym momencie robią 
oni zakupy, jak i u innych partnerów Programu. 

Kupon może zawierać: dodatkowe punkty, 
np. za spełnienie określonych warunków, za-
proszenia do kolejnych, cyklicznych promocji 
lub bonusy związane z ofertą innych partnerów 
PAYBACK. 
To również podziękowanie za dotychczasowe 
zakupy, co dodatkowo wpływa na przywiąza-
nie klientów do marki partnera. 

Mechanizm ticketing at till pozwala precyzyjnie 
docierać do klientów poszczególnych punktów 
sprzedaży naszych partnerów. Dzięki zaawansowanej 
analityce PAYBACK taki kupon zawiera specjalną ofertę 
odpowiadającą potrzebom pojedynczego konsumenta. 
Dopasowanie bonusów sprawia, że klient rzeczywiście 
widzi w nich wartość dla siebie i z dużym prawdopo-
dobieństwem ponownie odwiedzi sklep sieci, która 
nagrodziła go w ten sposób.

Tomasz Głos  
partner success director w PAYBACK Polska



Katarzyna Grzywaczewska

Dyrektor marketingu PAYBACK Pol-
ska. Od ponad 20 lat lider zespołów 
marketingowych, odpowiedzialnych 
za strategię komunikacji oraz tworze-
nie i rozwój marek, przede wszystkim 
z branż telekomunikacyjnej oraz fi-
nansowej. 

biuro@payback.net



30RAPORT Programy lojalnościowe, motywacyjne i wsparcia sprzedaży 2022

https://www.sodexo.pl/products/lojalnosc/rozwiazania-dla-firm/program-lojalnosciowo-motywacyjny/?utm_source=raport+programy22&utm_campaign=MARKETER%2B
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Prosto czy z rozmachem? 
Czym się kierować podczas 
projektowania programu 
lojalnościowego B2B
Rozwój rynku programów lojalnościowych obserwujemy od niemal 20 lat. W tym 
czasie ich mechanizmy zmieniły się nie do poznania: od bonów pieniężnych 
przekazywanych uczestnikom w kopertach aż po skomplikowane rozwiązania 
grywalizacyjne. Nie zmieniły się jedynie podstawy budowania lojalności. 
U źródeł od zawsze leży próba jak najlepszego wpasowania się w potrzeby 
uczestników programu. 

Chociaż potrzeby uczestników działań lojalizujących nie-
ustannie się zmieniają – i dodatkowo uzależnione są od 

niezliczonych czynników – to jednak coraz częściej udaje się 
tworzyć ciekawe, skuteczne i efektywne kosztowo programy. 

Przeanalizowaliśmy 35 programów lojalnościowych zreali-
zowanych przez Albedo Marketing w 2021 r. dla takich marek 
jak Whirlpool, Mercedes, Hochland czy Aviko i dokładnie 
przyjrzeliśmy się temu, jak funkcjonuje dzisiaj lojalność. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakie są motywacje wyboru konkretnego programu 

lojalnościowego, 
• jakie są cele programów lojalnościowych w sektorze 

B2B,
• kiedy warto stosować mechanizmy loteryjne w progra-

mach lojalnościowych B2B i jak zaprojektować w tym 
przypadku pulę nagród,

• jak stymulować efektywność długofalowych progra-
mów,

• jakie są obecnie trendy i standardy rynkowe w obsza-
rze programów lojalnościowych,

• jakie zmiany czekają programy w najbliższym czasie.

Czy mechanizm programu 
ma znaczenie?
Motywacje wyboru konkretnego mechanizmu lojalizującego 
w programie mogą być różne. 

Zapamiętaj
W większości przypadków celem programów lojal-
nościowych w sektorze B2B jest zachęcenie uczest-
ników – przez oferowanie im wymiernych korzyści – 
do wykonywania konkretnych działań w obszarze 
wsparcia sprzedaży. W tym kontekście wybór właści-
wej mechaniki programowej będzie w dużej mierze 
uzależniony od specyfiki branży:
• W segmencie produktów wysokomarżowych, 

sprzedawanych w niskim wolumenie, konieczne 
będzie wprowadzenie mechanizmów wynagra-
dzania proporcjonalnego. Produkty te jako jedy-
ne dają gwarancję otrzymania premii po każdej 
sprzedaży. 

• W segmencie produktów szybko rotujących 
można zdecydować się na mechanizmy targeto-
we, ponieważ to one są najbardziej nastawione 
na realizację celów sprzedażowych czy dystry-
bucyjnych. 
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Premiowanie proporcjonalne, czyli nagradzanie w mniej-
szym lub większym stopniu każdej sprzedaży lub każdego 
zakupu w programie, stanowi zdecydowanie najbezpiecz-
niejszą opcję z perspektywy motywacji uczestnika. 

O ile mechanizmy targetowe czy rankingowe mogą w dłuż-
szej perspektywie przekładać się na demotywację użytkow-
nika, która jest spowodowana brakiem możliwości walki 
o atrakcyjne nagrody, o tyle premiowanie proporcjonalne po-
zwala wynagradzać go w sposób punktowy i jest powszechnie 
uznawane za najbardziej sprawiedliwe. Wszystkie te czynniki 
sprawiły, że było ono w 2021 r. zdecydowanie najczęściej 
wybierane przez klientów – funkcjonowało w niemal 70% 
realizowanych przez nas programów (ilustracja 1).

Zastosowanie premiowania proporcjonalnego nie działa 
bynajmniej jak magiczne machnięcie różdżką. To przecież 
najpopularniejszy i zarazem najprostszy mechanizm, któ-
ry w dłuższej perspektywie po prostu przestaje być przez 
uczestników zauważany. Mówi się wręcz o pewnym paradok-
sie, który polega na tym, że benefity z tytułu premiowania 
proporcjonalnego zaczynają być z czasem postrzegane 
jako integralna część wynagrodzenia. W razie nieotrzyma-
nia określonej kwoty na koniec okresu rozliczeniowego 

Popularność mechanizmów
stosowanych w programach 
lojalnościowych prowadzonych 
przez Albedo Marketing

ILUSTRACJA 1 

Źródło: Albedo Marketing

programu uczestnik może uznać taką okoliczność za swo-
istą karę, a nie za brak nagrody. To z kolei sprawia, że co-
raz częściej wprowadzane są mechanizmy dodatkowe – 
np. elementy losowości czy dodatkowych systemów pre-
miowych, które urozmaicają program wykorzystujący pre-
miowanie proporcjonalne.

Takim urozmaiceniem może być właśnie mechanizm lote-
ryjny z losowaniami na żywo. Nie powinien on jednak stano-
wić trzonu programu B2B, ale być atrakcyjnym elementem 
motywacyjnym, który wzbudza zainteresowanie uczestników. 

Warto w tych okolicznościach pamiętać o efektywnym 
zaprojektowaniu puli nagród. Z jednej strony powinny 
się w niej znaleźć wysoce pożądane gratyfikacje o bardzo 
wysokiej wartości, a z drugiej – należy zadbać o to, aby 
wyróżnić stosunkowo szerokie grono nagrodami o niższej 
wartości, dzięki czemu te osoby będą miały poczucie, że 
mechanizm nie jest adresowany wyłącznie do wąskiej grupy 
beneficjentów. 

W stronę data-driven loyalty
Trendem, który zdecydowanie najszybciej upowszechnia się 
na rynku programów lojalnościowych, jest personalizacja. Jej 
rozwój w oczywisty sposób zdaje się mieć swoje źródło w chęci 
jak najlepszego dopasowania się do potrzeb uczestników. 
Personalizacja ma jednak jeszcze jeden istotny, praktyczny 
wymiar, który stanowi narastająca presja kosztowa współcze-
snych programów. W ciągu ostatnich kilku lat w coraz większej 
liczbie akcji przechodzimy bowiem na nagrody wydawane 
uczestnikom w formie cyfrowej. 

Obecnie niemal jedna trzecia wszystkich programów or-
ganizowanych przez Albedo Marketing oferuje cyfrowe vou- 
chery, podczas gdy jeszcze kilka lat temu odsetek ten był 
bliski zera. Popularność tego typu nagród idzie w parze 

Wskazówka
Mechanizmy loteryjne w programach lojalnościowych 
warto stosować wówczas, gdy działasz na wysoce 
konkurencyjnym rynku, na którym podmioty walczą 
o uczestnika na podstawie wysokości wypłat. W takim 
przypadku wprowadzenie mechanizmu loteryjnego 
z atrakcyjną pulą nagród może znacznie podnieść 
zainteresowanie odbiorców i zachęcić ich do aktyw-
nego udziału w programie. 
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z procesem personalizacji (ilustracja 2). Użytkownik ma duży 
wybór nagród w postaci e-voucherów do wielu partnerów 
będących liderami e-commerce. Jednocześnie następuje 
redukcja kosztów związanych z logistyką transakcyjno-wy-
syłkową nagród.

Personalizacja postępuje także na innych polach funk-
cjonowania programów lojalnościowych. Poza obszarem 
związanym z nagrodami jest widoczna we wdrażaniu me-
chanizmów, co obserwujemy choćby w korelacji między 
stażem programu a liczbą uruchomionych w nim unikatowych 
rozwiązań zorientowanych na wsparcie sprzedaży. 

W programach prowadzonych przez nas od sześciu–sied-
miu lat mamy przeważnie do czynienia z jednym prostym 
mechanizmem w postaci premiowania proporcjonalnego 
lub podejścia rankingowego. 

Popularność mechanizmów 
gratyfikacji wybieranych 
w programach lojalnościowych 
prowadzonych przez Albedo 
Marketing

ILUSTRACJA 2 

Źródło: Albedo Marketing

Takie podejście wymaga rzecz jasna dostępu do znacznie 
większej ilości danych niż w programach realizowanych jeszcze 
kilka lat temu. Nie bez znaczenia jest także ewaluacja dokony-
wana na żywym organizmie programu, a także wprowadzanie 
zmian korygujących z edycji na edycję. Dokładnie śledzimy 
również ewolucję rynku e-commerce, który obok mediów spo-
łecznościowych wiedzie prym w obszarze personalizacji oferty 
i contentu udostępnianego użytkownikom. To pozwala nam 
dzisiaj budować lojalność na podstawie silnych argumentów 
i przy tym oddziaływać oczywiście na jej efektywność i ren-
towność. W ten sposób wkraczamy w erę data-driven loyalty, 
która najprawdopodobniej w niedługiej przyszłości przestanie 
być już zaledwie trendem, a stanie się koniecznością.

Jan Twaróg

Strategy planner w Albedo Marketing. 
Związany z  agencją od czterech lat. 
Współtworzył długofalowe strategie 
wsparcia sprzedaży m.in. dla marek 
MasterCard, Henkel, Philips, Żabka. 
Szczególnie interesuje się grywa-
lizacją, którą chętnie wykorzystuje 
w  działaniach motywacyjnych, lojali-
zujących i edukacyjnych.

j.twarog@albedomarketing.pl

Robert Stupczyński

Loyalty and database manager w Al-
bedo Marketing. Analityk z 10-letnim 
doświadczeniem. W agencji zajmu-
je się strategią i optymalizacją pro-
gramów lojalnościowych z użyciem 
narzędzi bazodanowych, a przy tym 
rozwija komórkę analityczną Albedo 
Data Hub.

r.stupczynski@albedomarketing.pl

Zapamiętaj
W nowych programach, uruchamianych przez nas od 2019 r., zauważamy wyraźny trend łączenia bardzo wielu mechani-
zmów, w tym indywidualnych targetów, indywidualnych premii, mnożników, rankingów okresowych – wszystko w ramach 
jednego programu. Celem tych działań jest oczywiście jak najbardziej precyzyjny dobór narzędzi motywacji. Każdy mecha-
nizm programowy powinien być de facto szyty na miarę, z myślą o potencjale każdego użytkownika z osobna. 
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Paleta Nagród – program 
lojalnościowy jak malowany
Angażuj, edukuj, nagradzaj – w tych trzech słowach zawiera się przepis na udany 
program lojalnościowy. Umiejętne połączenie powyższych parametrów przynosi 
fenomenalne wyniki. Pokazuje to Paleta Nagród – program lojalnościowy 
koncernu AkzoNobel zrealizowany przez Sodexo Benefits and Rewards Services. 
Co przesądziło o tym sukcesie? Zajrzyjmy za kulisy!

Motywować do sprzedaży farb i lakierów w pandemii, 
czyli w okresie, w którym na rynku produktów budow-

lanych wszystko rozchodziło się na pniu? „Czy to nie wwoże-
nie drzewa do lasu?” – mógłby ktoś zapytać. Nic z tych rzeczy! 
Firma AkzoNobel perfekcyjnie wybrała moment i formułę 
dotarcia do tradycyjnych sprzedawców za pośrednictwem 
programu Paleta Nagród. Przewaga wzmocniona w czasach 
koniunktury na pewno będzie procentować w kolejnych 
latach (ramka 1).

Wykorzystać przypływ
Marek Dulux, Hammerite, Sadolin czy Nobiles nikomu przed-
stawiać nie trzeba. To jedne z najchętniej wybieranych pro-
duktów przez klientów planujących remont mieszkania lub 
domu. Są to marki AkzoNobel – międzynarodowego kon-
cernu, obecnego w ponad 150 krajach.

Wzmożony w pandemii popyt na produkty budowlane był 
przypływem, który – jak w znanym powiedzeniu – podniósł 
wszystkie łodzie. Impuls do wzrostu odczuła większość 

Uczestnicy bardzo dobrze ocenili Paletę Nagród, której przyznali 4 pkt (na 5 możliwych) w kategoriach: średnia 
ocena na tle innych programów oraz nagrody. Nie szczędzili komplementów platformie online (4,4 pkt) oraz 
infolinii (4,5 pkt). W komentarzach nie brakowało próśb o to, aby program był kontynuowany.

Efekty biznesowe – realizacja celów sprzedażowych powyżej targetu: 
zdecydowana większość zaproszonych sklepów wzięła udział w programie,
większość uczestników zrealizowała założony target lub go przekroczyła.
Efekty edukacyjne:
71% uczestników programu przystąpiło do quizu, 
90% osób ukończyło quiz z pozytywnym wynikiem.
Satysfakcja uczestników:
95% punktów uczestnicy wymienili na nagrody bądź doładowania karty,
4 – to średnia ocena Palety Nagród na tle innych programów (w skali 1–5).
Skala komunikacji:
17 063 wysłanych e-maili,
19 658 SMS-ów.

Program lojalnościowy Paleta Nagród w liczbach 

1

2

3

4

RAMKA 1
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„Brak uwag, konkurencja może się tylko od Was 
uczyć” – komentował program jeden z uczest-
ników. A zawsze warto się inspirować akcjami, 
które odnoszą sukces. 

Stawiaj na rozwój
Nawet jeśli na Twoje produkty jest duży 
popyt, nigdy nie rezygnuj z długofalowych 
działań nastawionych na edukację. Paleta 
Nagród perfekcyjnie łączy cele sprzedażowe 
z edukacyjnymi.

Połącz świat offline ze światem online
Platformy internetowe świetnie się sprawdza-
ją, ale nie zapominaj o tradycyjnym kontakcie. 
W przypadku Palety Nagród to przedstawi-
ciele handlowi osobiście zapraszali sprze-
dawców do udziału w programie.

Aktywnie słuchaj uczestników
Dostosuj komunikację oraz kreację do ocze-
kiwań grupy docelowej. Bądź zawsze obok, 
gotowy do odpowiedzi na pytania przez in-
folinię lub e-mail.

Spełniaj marzenia
Nagrody to esencja programu lojalnościo-
wego. Dlatego muszą być dokładnie takie, 
jakich oczekują uczestnicy, którym warto dać 
szansę zgłaszania nowych pozycji i uzupeł-
niać o nie katalog. Nie może w nim zabraknąć 
nagród pieniężnych, takich jak karty przed-
płacone czy eVouchery – to dziś najbardziej 
pożądana forma gratyfikacji.

Łącz efekty biznesowe z zadowoleniem 
uczestników
Program, który dobrze równoważy te dwa 
czynniki, to swoiste perpetuum mobile. 
Odnosi sukcesy, czyli generuje zyski, któ-
re można przeznaczyć na kolejną edycję, 
a uczestnicy stają się najlepszymi amba-
sadorami marki. W komentarzach uczest-
ników Palety Nagród przeważała nadzieja, 
że program wróci w kolejnym roku i będzie 
wspierać sprzedaż produktów AkzoNobel. 

5 patentów na stworzenie 
idealnego programu lojalno-
ściowego według Sodexo

1

2

3

4

5

RAMKA 2

firm z tej branży, wiele z nich zwiększyło również aktywność 
w ramach działań promocyjnych.

Odpowiedzią koncernu AkzoNobel Decorative Paints Polska 
na obserwowane trendy był innowacyjny program dla kie-
rowników oraz sprzedawców sklepów tradycyjnych. Został 
on tak zaprojektowany, aby połączyć cele krótkoterminowe – 
przede wszystkim wykorzystanie rynkowego momentum – 
z długoterminowymi, czyli trwałym zwiększeniem świadomo-
ści sprzedawców dotyczącej zalet i właściwości produktów 
AkzoNobel (ramka 2). 

Jak dobrze się zobaczyć!
Pomimo pandemii firma nie zrezygnowała z bezpośrednich 
spotkań z klientami. Jej przedstawiciele, przestrzegając za-
sad epidemicznych, regularnie odwiedzali sklepy, ponieważ 
wiedzieli, jak bardzo w trudnym czasie pandemii każdy z nas 
był spragniony kontaktu z innymi. 

Z tego powodu jednym z podstawowych założeń Palety 
Nagród było uwzględnienie korzyści, jakie płyną z bezpośred-
nich relacji. Program opiera się na wyjątkowym połączeniu 
światów offline i online. Każdego z klientów osobiście od-
wiedził przedstawiciel handlowy AkzoNobel, który zapraszał 
do udziału w akcji. Kierownicy sklepów otrzymywali pakiet 
powitalny z opisem jej założeń oraz voucherem z punktami 
na start (ilustracja 1).

Pakiet powitalny programu 
Paleta Nagród

ILUSTRACJA 1 

Źródło: Sodexo Benefits and Rewards Services

https://www.sklep.sodexo.pl/katalog/zblizeniowa-karta-premiowa?utm_source=raport+programy22_art&utm_campaign=MARKETER%2B
https://www.sklep.sodexo.pl/katalog/zblizeniowa-karta-premiowa?utm_source=raport+programy22_art&utm_campaign=MARKETER%2B
https://sklep.sodexo.pl/katalog/evouchery?utm_source=raport+programy22_art&utm_campaign=MARKETER%2B
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Świat wirtualny w Palecie Nagród reprezentowała specjal-
nie przygotowana platforma online z katalogiem nagród, 
strefą z zadaniami oraz quizami (ilustracja 2). Uczestnicy 
po rejestracji otrzymywali spersonalizowane e-maile oraz 
SMS-y z liczbą punktów, zachętą do udziału w quizach i in-
nymi praktycznymi informacjami.

Nie ma wątpliwości, że środek ciężkości programów lo-
jalnościowych będzie się przesuwał w stronę rozwiązań 
cyfrowych. Tego oczekują uczestnicy.

– Obecnie wszystkie programy lojalnościowe organizowane 
dla klientów przez Sodexo są realizowane online: począwszy 
od serwisu WWW informującego o akcji, przez komunikację 
z grupą docelową, a niejednokrotnie na katalogu i dystrybucji 
nagród kończąc – potwierdza Karol Kamas, dyrektor mar-
ketingu i rozwoju w Sodexo Benefits and Rewards Services 
Polska.

Mnożenie przez dzielenie
Najczęściej wykorzystywanym mechanizmem lojalizacji jest 
premiowanie sprzedaży produktów danej firmy. AkzoNobel 
oczywiście uwzględnił zadania sprzedażowe w swojej Palecie 
Nagród, ale poszedł też dwa kroki dalej.

– Po pierwsze, wprowadziliśmy innowacyjną możliwość 
rozdzielania punktów między poszczególnych pracowników. 

Strona logowania programu Paleta Nagród
ILUSTRACJA 2 

Źródło: Sodexo Benefits and Rewards Services

Skład i procentowy udział każdej z osób zgłaszali kierownicy 
sklepów. Dzięki temu program angażował całe zespoły, co wy-
miernie przekładało się na realizację jego celów. Dodatkową 
korzyścią było wzmocnienie naszych relacji z klientami przez 
zapewnienie im kolejnego narzędzia do motywowania za-
łogi – mówi Olga Borkowska, trade marketing manager 
w AkzoNobel Decorative Paints Polska.

Inwestycja w wiedzę
Drugim nieoczywistym patentem było „zaszycie” w programie 
elementów edukacyjnych w formie quizu na temat cech 
i możliwych zastosowań produktów firmy. Zaliczenie tego 
zadania było premiowane dodatkowymi punktami.

Skąd taki pomysł? – Wyszliśmy z założenia, że o ile krót-
koterminowo łatwo podbić sprzedaż atrakcyjnymi premia-
mi, o tyle prawdziwą inwestycją w przyszłość jest właśnie 
edukacja. Sprzedawcy, którzy mają specjalistyczną wiedzę 
o danej linii produktów, zawsze będą bardziej skorzy do tego, 
aby właśnie je z przekonaniem polecać swoim klientom – 
tłumaczy Borkowska.

Nagrody – zgodne z oczekiwaniami
Nazwa programu zobowiązuje! Na uczestników czekała praw-
dziwa paleta nagród. W szerokim katalogu znalazły się 
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doładowania karty przedpłaconej Sodexo, spójnej graficznie 
z programem Paleta Nagród, eVouchery i różnorodne na-
grody rzeczowe. Zgodnie z żelazną zasadą Palety Nagród – 
otwartością na potrzeby uczestników – lista była na bieżąco 
uzupełniana w odpowiedzi na zgłaszane przez nich potrzeby. 

Zgodnie z trendami na rynku programów lojalnościowych 
sprzedawcy najczęściej wybierali karty (ilustracja 3).

– Zakupy online stały się już standardem, podobnie jak 
bezdotykowe formy płatności, takie jak karta, przelew czy 
BLIK. Polacy uważają je za bezpieczniejsze i wygodniejsze. Ma 
to swoje odzwierciedlenie w nagrodach oferowanych w pro-
gramach wsparcia sprzedaży – komentuje Karol Kamas. – 
Analiza programów, które były realizowane w ostatnich mie-
siącach, potwierdza, że klienci zrezygnowali niemal zupełnie 
z wycieczek czy gadżetów reklamowych. Na popularności 
zyskały natomiast eVouchery i przedpłacone Karty Premiowe, 
które można bezpiecznie zrealizować w dowolnym miejscu 
i dowolnym czasie, również podczas zakupów online – do-
daje Karol Kamas.

Przepis na sukces promocji
Jak wynika z badania „Nagrodomania, czyli promowanie przez 
nagradzanie”, przeprowadzonego na zlecenie Sodexo przez 
BioStat, aż 73% Polaków wzięło udział w różnego rodzaju 
akcjach promocyjnych, a 50% z nich uczestniczyło w nich 
nawet kilka razy w miesiącu.

Badanie potwierdziło także, że kluczem do sukcesu pro-
gramu  są nagrody pieniężne. Polacy deklarują, że chcą 
oszczędzać, dlatego dodatkowa gotówka mocno motywuje 
ich do udziału. Właśnie ją – w formie eVoucherów czy kart 
przedpłaconych – jako najskuteczniejszy wabik wskazało aż 
71% ankietowanych. Cenne nagrody rzeczowe, np. hulajnogę 
czy sprzęt elektroniczny, wybrała połowa ankietowanych. 
Na przeżycia, w tym wycieczki czy pobyt w SPA, postawiłoby 
tylko 20% osób. – Badanie rewiduje także wciąż powszech-
ne wśród wielu firm przekonanie, że wystarczy przekazać 
własne produkty, aby zapewnić promocji sukces. To już tak 
nie działa. Tego typu nagrody znalazły się na samym dole 
zestawienia – przestrzega Karol Kamas.

W trzeciej edycji Palety Nagród AkzoNobel zmienił mechanikę programu, żeby dopasować się do nowych okoliczności. 
Wsparcie merytoryczne w stworzeniu akcji łączącej cele biznesowe z edukacyjnymi zapewniła firma Sodexo Benefits and 
Rewards Services Polska. Współpraca pozwoliła stworzyć swoisty złoty standard efektywnego zastosowania tradycyj-
nych kanałów sprzedaży, który świetnie się sprawdza w niepewnych czasach. Lojalność partnerów biznesowych daje 
poczucie bezpieczeństwa i stabilizuje biznes, dlatego programy lojalnościowe – takie jak Paleta Nagród – będą jedną 
z podstawowych metod wspierania firm z różnych branż w realizacji celów.

Karol Kamas, dyrektor marketingu i rozwoju w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska



Platforma online programu Paleta Nagród
ILUSTRACJA 3 

Źródło: Sodexo Benefits and Rewards Services

https://www.sklep.sodexo.pl/katalog/zblizeniowa-karta-premiowa?utm_source=raport+programy22_art&utm_campaign=MARKETER%2B
https://sklep.sodexo.pl/katalog/evouchery?utm_source=raport+programy22_art&utm_campaign=MARKETER%2B
https://www.sklep.sodexo.pl/katalog/zblizeniowa-karta-premiowa?utm_source=raport+programy22_art&utm_campaign=MARKETER%2B
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https://twoje.sodexo.pl/skuteczne-nagrody?utm_source=raport+programy22&utm_campaign=MARKETER%2B
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Autor: Jarosław Obiedziński

Canon: pięć filarów 
wieloletniej współpracy 
partnerskiej
Podstawą działań w obszarze lojalnościowym powinno być wielopoziomowe 
budowanie zaufania biznesowego. Dlatego jako Canon relacje partnerskie 
opieramy na pięciu filarach. Najważniejsze z nich to szeroko pojęte dobre 
praktyki w biznesie. Dopiero później możemy mówić o skutecznych programach 
lojalnościowych.

Filar 1. Zasada zaufania 
i uczciwości
Zasada zaufania i uczciwości to pierwszy filar naszych 
relacji partnerskich. Wiemy, że właśnie ona pozwala budować 
wieloletnie relacje biznesowe. Partnerzy, którzy współpracują 
z marką Canon, cenią uczciwość, zaufanie i przewidywal-
ność. Wspólnie ustalone zasady pozwalają im na stabilne 
budowanie biznesu w długim okresie.

Filar 2. Program partnerski 
Canon B2B
Kolejne dwa filary są bardziej wymierne. Od wielu lat pro-
wadzimy sprawdzone programy wsparcia sprzedaży dla 
partnerów oraz zespołów handlowych w ich organizacjach. 
Program partnerski Canon B2B pozwala zwiększyć 
możliwości sprzedażowe firmy. Daje jej także korzyści, 
takie jak bonusy okresowe czy wsparcie profesjonalnego 
opiekuna handlowego. Partnerzy uczestniczący w pro-
gramie uzyskują każdego roku autoryzację na podstawie 
dotychczasowego przebiegu współpracy. W zależności od 
profilu, skali działalności oraz wyników mogą zostać wyróż-
nieni jednym z czterech poziomów autoryzacji (Partner, 
Silver, Gold oraz Platinum), a w związku z tym otrzymać 
określone benefity. 

Filar 3. Canon Profit Club
Canon Profit Club to program adresowany do handlow-
ców, którzy za sprzedaż konkretnych urządzeń marki Canon 
(rejestrowaną na specjalnej platformie) otrzymują punkty, 
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wymienialne na środki finansowe (ilustracja). Korzyści z tego 
czerpią zarówno pracownik i jego firma, jak i Canon. Program 
pozwala bowiem motywować zespoły sprzedażowe, aby jak 
najczęściej oferowały swoim klientom produkty naszej marki.

Filar 4. Proces regularnego zbiera-
nia informacji zwrotnej
Ważnym elementem współpracy z partnerami jest także 
proces regularnego zbierania informacji zwrotnej, 
który stanowi czwarty filar naszych działań lojalnościowych. 
Służą do tego regularne spotkania biznesowe oraz okresowe 
badania zadowolenia partnerów. Ich wyniki pozwalają nam 
lepiej zrozumieć potrzeby klientów, co daje możliwość lep-
szego dopasowania do nich oferty w przyszłości.

Filar 5. Dodatkowe wartości 
dla partnerów
Piąty filar polityki lojalnościowej marki Canon to dawanie 

Jarosław Obiedziński

Sales manager – partner channel 
w Canon Polska.

jaroslaw.obiedzinski@canon.pl

Platforma programu dla handlowców Canon Profit Club
ILUSTRACJA 

Źródło: Canon

partnerom wartości wychodzącej poza ofertę pro-
duktów i usług. Oprócz oferowania najwyższej jakości 
urządzeń, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych 
chcemy przynosić korzyści również przez inne działania, takie 
jak regularne konsultacje, warsztaty oraz spotkania, pod-
czas których dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Dlatego 
wspólnie z partnerami kreujemy kampanie marketingowe, 
a od początku pandemii zorganizowaliśmy cykl webinarów 
wspierających handlowców w tym trudnym czasie.



42RAPORT Programy lojalnościowe, motywacyjne i wsparcia sprzedaży 2022

WYWIAD

Co warto wiedzieć 
o nowoczesnych narzędziach 
motywacyjnych, które budują 
długotrwałe relacje 
„Programy lojalnościowe są z nami od lat. Pomagają w sprzedaży, przyciągają 
nowych klientów, dostarczają emocji, przyczyniają się do budowania świadomości 
marki. To najpopularniejszy sposób na zwiększenie lojalności odbiorców wobec 
firmy zarówno wtedy, kiedy jesteśmy pracodawcą, jak i wówczas, gdy sprzedajemy 
usługi czy dobra” – o tym, czy programy lojalnościowe i inne narzędzia wsparcia 
sprzedaży podlegają transformacjom, opowiada Jędrzej Bolek, strategic key 
account manager, odpowiedzialnym za platformy lojalnościowe w firmie Edenred 
Polska, będącej partnerem wielu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Czy w ostatnich latach zaszła 
zmiana w oczekiwaniach klientów 
oraz ich podejściu do programów 
lojalnościowych? 
Mimo że świat programów lojalnościowych się zmienia, choć-
by ze względu na stosowane narzędzia, oczekiwania klientów 
wciąż są takie same lub zbliżone. Chcemy dobrych, a zatem 
skutecznych pomysłów, które zagwarantują firmie realizację 
celów. Natomiast zmieniły się same cele programów oraz 
podejście do ich budowania. Bardzo dobrze widać to w sekto-
rach, które zanotowały największe wahania w minionym roku. 
Doskonałym wręcz przykładem wydaje się branża HORECA. 

Czyli branża, która słynie z mnogo-
ści programów lojalnościowych?
Otóż to. To zdecydowany lider, który od lat korzysta z różnych 
form wsparcia sprzedaży w sektorze B2B. Ostatni rok mocno 
jednak zmienił podejście naszych klientów. Przykładem niech 
będzie jeden z programów, jaki skonstruowaliśmy dla 

Jędrzej Bolek
Strategic key account manager

w Edenred Polska.
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naszego partnera – Nestlé Waters – który od lat znajduje się 
w czołówce producentów na rynkach polskim oraz zagranicz-
nych. Wydawać by się mogło, że dzięki znanym i cenionym 
markom w portfolio sprzedaż będzie się utrzymywała na 
wysokim poziomie. Sektor HORECA był jednak jednym z tych, 
które mocno odczuły zeszłoroczne restrykcje: wiele lokali 
zostało zamkniętych, a pracownicy musieli się przebranżowić. 
Podczas wielogodzinnych rozmów staraliśmy się wspólnie 
z klientem odpowiedzieć sobie na pytania: kim tak napraw-
dę jest odbiorca nowego programu, czego potrzebuje i do 
czego dąży. Ustaliliśmy wówczas, że to nie sprzedaż będzie 
naszym celem nr 1, lecz wiedza, czyli budowanie świadomości 
marki – przybliżanie jej odbiorcom programu.

Czy to edukacyjne podejście przy-
niosło efekty?
Tak, ponieważ zmiany rynkowe spowodowały rotację klientów, 
a więc również napływ wielu nowych odbiorców programu. 
Z tego powodu trzeba było najpierw dokładnie opowiedzieć 
im, z jakim produktem będą pracować, jakie są jego zalety, 
jak powinni proponować go konsumentom. Innymi słowy: 
sprawić, żeby go po prostu poczuli. Edukacja wzmocniona 

stałą komunikacją na specjalnej platformie była gwarantem 
sukcesu całego programu, który naturalnie przełożył się na 
sukces firmy. 

Rozmawiamy w czasie kolejnej fali 
COVID-19. Czy pandemia wpłynęła 
na budowanie lojalności na linii 
firma – klient – produkt?
Oczywiście – jak wszędzie – wpłynęła, i to bardzo. Wszyscy 
zauważyliśmy, że na pierwszy plan w większości działań mar-
ketingowych wysunęło się tworzenie długotrwałych relacji. 

Specjalna platforma lojalnościowa 
ILUSTRACJA 1 

Mimo że świat programów lojal-
nościowych się zmienia, choćby ze 
względu na stosowane narzędzia, 
oczekiwania klientów wciąż są 
takie same lub zbliżone. Chcemy 
dobrych, a zatem skutecznych po-
mysłów, które zagwarantują firmie 
realizację celów



Źródło: Edenred Polska
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Nastąpił ukłon w stronę personalizacji oraz bezpośrednich 
kontaktów, a jednocześnie czegoś, paradoksalnie, zupełnie 
przeciwnego, mianowicie digitalizacji. W ostatnim czasie 
dotknęła ona praktycznie każdego obszaru naszego życia. 
Ten trend obecny jest również w obszarze nowoczesnych 
programów lojalnościowych. 

Nowoczesnych, czyli jakich?
Takich, które wykorzystują najnowsze technologie i dostoso-
wują je do bieżących okoliczności, w tym właśnie do tworzenia 
wyjątkowych relacji. Największą zaletą nowoczesnego progra-
mu lojalnościowego jest w tym kontekście możliwość budowy 
sprawnie działającego kanału komunikacji między marką 
a uczestnikiem. Takiego, który zapewnia stały, dwustronny 
i szybki kontakt. Dodatkowo nowoczesny program lojalno-
ściowy pozwala na stworzenie społeczności, daje poczucie 
bycia jej częścią, i to na dłużej niż tylko na okres promocji. 
To kreuje silny związek uczestnika z organizatorem, wykorzy-
stujący możliwości digitalu, ale wciąż mający trwałe podłoże 
emocjonalne. Takie podejście daje gwarancję stałej relacji, 
a właśnie długotrwałość zjawisk stanowi przyszłość biznesu.

Czyli bez technologii 
nie ma lojalności?
Myślę, że rozwój technologii jest bardzo widoczny w obszarze, 
o którym rozmawiamy. Nie da się cofnąć w czasie i nie ma 
takiej potrzeby. Przykładem narzędzia, które wywołało duże 
zmiany w programach lojalnościowych – w ich konstrukcji – 
jest aplikacja mobilna. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że jej 
intuicyjność, atrakcyjność, elementy personalizacji decydują 
o skuteczności całego przedsięwzięcia. 

Specjalna platforma lojalnościowa w wersji mobile  
ILUSTRACJA 2 

Nowoczesny program lojalno-
ściowy pozwala na stworzenie 
społeczności, daje poczucie bycia 
jej częścią, i to na dłużej niż tylko 
na okres promocji. To kreuje silny 
związek uczestnika z organizato-
rem, wykorzystujący możliwości 
digitalu, ale wciąż mający trwałe 
podłoże emocjonalne



Źródło: Edenred Polska
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Rzadko zdajemy sobie sprawę, że 
to odpowiednia aplikacja – jej in-
tuicyjność, atrakcyjność, elementy 
personalizacji – decyduje o sku-
teczności całego programu

Co jeszcze powinniśmy wziąć 
pod uwagę, żeby wybrać opty-
malne narzędzia do budowania 
motywacji?
Wszystkim, którzy się nad tym zastanawiają, radziłbym zacząć 
od spisania odpowiedzi na naprawdę podstawowe, ale klu-
czowe pytania: jaki cel chcemy osiągnąć dzięki programowi, 
gdzie jesteśmy teraz i gdzie chcemy się dzięki niemu znaleźć, 
czy wiemy, do kogo go kierujemy, co lub kto decyduje o sprze-
daży naszego produktu i jak chcemy zbudować długotrwały 
związek odbiorcy z marką. 

Skoro te pytania są kluczowe, to 
co zrobić, gdy trudno samemu zna-
leźć na nie odpowiedzi?
W takiej sytuacji idealnie jest mieć wsparcie doświadczone-
go partnera – eksperta w zakresie budowania programów 
lojalnościowych. Jego rolą jest dobór nie tylko odpowiednich 
mechanizmów i kanałów komunikacji, lecz także rozwiązań 
ściśle związanych z profilem działalności – strategią i wy-
znaczonymi celami, które opracowuje on wspólnie z firmą, 
choćby z pomocą powyższych pytań. 

Jak wiele firm korzysta ze wspar-
cia takich partnerów?
Naprawdę wiele i mogę śmiało powiedzieć, że coraz więcej. 
Wartościowy partner to nieocenione wsparcie. Pamiętajmy, 
że jest on jest specjalistą od budowania programów, ale też 
pomaga firmom w usystematyzowaniu wiedzy na temat ich 
działalności, produktów czy sposobu zarządzania. Właśnie 
dlatego wiele podmiotów woli nawiązać współpracę z profe-
sjonalistą niż po omacku badać rynek lojalnościowy. Niesie 
to znacznie więcej korzyści niż samodzielne działanie.

Czy mógłby Pan wymienić te 
najważniejsze?
Przede wszystkim to holistyczne działanie. Doświadczony 
partner przechodzi przez cały proces wdrożenia wspól-
nie z klientem. Analizuje dane, fakty, grupę docelową, 
otoczenie biznesowe, a następnie dobiera mechanizmy 
tak, aby osiągnięcie celu było faktycznie możliwe. To też 
współpraca oparta na zrozumieniu. Kompetentny podmiot 
wie, że klient – firma – jest ekspertem w swojej dziedzi-
nie, który kieruje się konkretnymi przesłankami i podąża 

w określonym kierunku. Jednocześnie właściciel progra-
mu, który sam jest menedżerem, zdaje sobie sprawę, że 
powierzenie zbudowania akcji i zarządzania nią w ręce 
ekspertów gwarantuje osiągnięcie sukcesu. Kolejna korzyść 
dotyczy kosztów. Posiadanie jednego partnera – zamiast 
np. kilku różnych podwykonawców – wiąże się z prostym 
i przejrzystym schematem rozliczeń.

Brzmi zachęcająco, ale jak wyglą-
da „przekonywanie nieprzekona-
nych” na naszym rodzimym rynku?
Najlepiej wygląda w praktyce! Jak już wspomniałem, coraz 
częściej firmy przyznają, że samodzielne prowadzenie progra-
mów i akcji lojalnościowych nie wychodziło im tak, jak by sobie 
tego życzyły. Podczas rozmów z nami mówią, że współpraca 
z partnerem pozwoliłaby im uniknąć zarówno mniejszych, 
jak i większych błędów, a tym samym np. niepotrzebnych 
kosztów. Po poznaniu naszych możliwości i przykładów re-
alizacji ich konkluzja jest zazwyczaj jedna: mogliby osiągnąć 
swój rezultat – lub nawet lepszy – w krótszym czasie, przy 
mniejszym zaangażowaniu ludzi i środków.

Czy mógłby Pan doradzić firmom, 
czego powinny oczekiwać od swo-
jego partnera, aby współpraca 
zakończyła się sukcesem?
Uważam, że kluczowe są dwa elementy. Pierwszy to szczera 
i otwarta komunikacja – dobra, oparta na uczciwości i zaufa-
niu relacja pozwala na wzajemne zrozumienie, a bez niego 
nie ma sukcesu. Drugi element to doświadczenie. Wiedza 
dotycząca rynku i odpowiednich narzędzi jest niezbędna, aby 
móc zbudować program najlepszy z możliwych. A przecież 
właśnie to jest rolą partnera. Zawsze podkreślam, że klient 
decydujący się na współpracę z nami musi mieć pewność 
nie tylko co do naszych umiejętności, lecz także co do nas 
samych. W końcu powierza nam przyszłość swojego biznesu 
i jego budżetu.
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Tworzymy programy,  
które przynoszą korzyści. 
Motywuj, angażuj, twórz długotrwałe relacje.

W Edenred oferujemy kompleksowe wsparcie przy budowie skutecznych 
programów lojalnościowych. Dzięki współpracy z nami Twoja firma zyska:

	 dostęp	do	najnowszych	narzędzi	motywacyjnych,

	 projekt	zgodny	ze	strategią	firmy,

	 wiedzę	i	doświadczenie	ekspertów,

	 prosty	i	przejrzysty	schemat	rozliczeń,

	 zadowolonych	klientów,	na	dobre.

www.edenred.pl Enrich connections. For good.

https://edenred.pl/
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Autorka: Jolanta Jędrysek 

Grywalizacja, kudosy  
i sztuczna inteligencja  
w dobie great resignation 
Rotacja pracowników spędza sen z powiek działom HR, a utrzymywanie motywacji 
i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu to jedne z największych wyzwań 
dla pracodawców. Dotyczy to zwłaszcza czasu pandemii, kiedy do odbudowy 
oraz utrzymania wielu biznesów niezbędna jest duża efektywność zespołów, 
w tym działów sprzedaży. Jak zatem wzmacniać i rozwijać organizację w sposób 
angażujący i nowoczesny? 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakie systemy motywacyjne są dzisiaj najskuteczniejsze, 
• w jakich obszarach dobrze sprawdza się grywalizacja,
• jakie cele lojalizacyjne można osiągnąć dzięki grywa-

lizacji,
• co należy uwzględnić w programie grywalizacji, aby 

mobilizować zespoły do realizacji celów,
• czym jest platforma kafeteryjna i co wpływa na jej 

popularność w działaniach lojalizujących.

Wzakresie budowania, wzmacniania oraz rozwijania 
organizacji w sposób angażujący i nowoczesny wiele 

do powiedzenia ma Benefit Systems – operator programu 
MultiSport, oferujący nowy moduł MyBenefit Active, który łą-
czy znaną pracodawcom platformę kafeteryjną z grywalizacją.

Według twórców to idealna mieszanka grywalizacji budują-
cej zaangażowanie z dobrze znanym, elastycznym i lubianym 
benefitem pozapłacowym. Jak działają te dwa narzędzia 
połączone w jedno? Jak dobrze naoliwiony mechanizm, który 
można dostosować zarówno do potrzeb pracodawcy oraz 
pracowników, jak i do kultury panującej w organizacji, kluczo-
wych wyzwań z obszaru zatrzymywania talentów, rozwoju, 
sprzedaży czy wdrażania nowych projektów.
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Co należy uwzględnić 
w programie, według 
twórców MyBenefit Active, 
aby mobilizować zespoły 
do realizacji celów

RAMKA

Współzawodnictwo osobiste i grupowe 
(wyzwania, rywalizacja). 
Osiągnięcia i samodoskonalenie, czyli 
pokonywanie kolejnych osiągalnych wyzwań 
(poziomy trudności, paski postępu, rankingi).
Poczucie wspólnoty i kontakt z innymi oso-
bami (możliwość tworzenia treści, wymiany 
informacji). 
Status, czyli zapewnienie konkretnej pozycji 
w społeczności (poziomy zaawansowania, spe-
cjalne odznaki). 
Kudosy (dostrzeganie i chwalenie wyjątkowych 
osiągnięć).

Homo ludens, czyli człowiek grający 
Zmiany zachodzące na rynku pokazują, że od standardowej 
oferty benefitów (takich jak wręczane w kopercie bony czy 
vouchery) skuteczniejsze są systemy motywacyjne, które 
oferują wyjątkowe doświadczenia. W tym zakresie ciekawe 
rozwiązanie stanowi grywalizacja. Jak pokazują statystyki, na 
świecie jest ponad 2 mld aktywnych graczy, a to oznacza, 
że co trzeci człowiek żyjący na naszej planecie gra w gry 
komputerowe. W grywalizacji znakomicie widać, jak ważne 
są dla nas pewne mechanizmy związane ze współzawodnic-
twem. Przykładem jest Letnia Gra MultiSport, którą Benefit 
Systems organizuje dla użytkowników kart MultiSport w okre-
sie wakacji. Zachęca ona do pozostania aktywnym, a także 
do odkrywania nowych dyscyplin sportowych. Elementy 
grywalizacji, zapewnione przez spółkę YesIndeed, stanowią 
ważną część inicjatywy. 

– Lojalizacja, czy raczej utrzymywanie silnej więzi z klientem, 
użytkownikiem lub pracownikiem, to temat na czasie. Od 
kilku lat realizujemy Letnią Grę MultiSport, w której wyko-
rzystujemy grywalizację zarówno do zwiększania aktywności 
fizycznej wśród posiadaczy naszych kart sportowych, jak 
i do budowania świadomości w zakresie zdrowego stylu 
życia. To niezwykle skuteczne i angażujące rozwiązanie. Tylko 
w 2021 r. udało nam się zaangażować o 23% więcej osób, niż 
zakładaliśmy. Co ciekawe, w zeszłym roku, w ciągu dziewięciu 
tygodni promocji różnych dyscyplin sportowych, uczestnicy 
Letniej Gry wykonali łącznie 182 tys. treningów, co daje ponad 
9 mln minut ćwiczeń z kartą MultiSport. Przez cały okres 
wakacyjny akcja mobilizowała Polaków do aktywności w part-
nerskich obiektach sportowych – mówi Emilia Rogalewicz, 
członek zarządu Benefit Systems, odpowiedzialna za sprzedaż 
m.in. programów MultiSport, MultiLife czy kafeterii MyBenefit 
z modułem MyBenefit Active.

Jak wynika z danych Benefit Systems, prawie 40% z tych 
wizyt zostało zarejestrowanych za pomocą aplikacji mo-
bilnej. Aktywność ta była dodatkowo premiowana przez 
organizatorów i stanowiła jeden z celów gry. Finalnie użyt-
kownicy biorący udział w grywalizacji odwiedzili blisko 3,5 tys. 
obiektów. – Co czwartego uczestnika udało się przekonać 
do treningu w nowym klubie fitness, a dwóch na pięciu do 
treningów online. Te wyniki doskonale obrazują efektywność 
grywalizacji w projekcie czasowym, nastawionym na lojaliza-
cję – podkreśla Rogalewicz.

Kolejne edycje Letniej Gry MultiSport, z roku na rok moty-
wującej coraz liczniejsze grono posiadaczy kart sportowych, 
ujawniły ogromny potencjał drzemiący w grywalizacji. To 
z kolei nie uszło uwadze Benefit Systems. – Uważnie obser-
wujemy trendy rynkowe, co pomaga nam tworzyć i rozwijać 
innowacyjne rozwiązania, odpowiadające na zmieniające się 
potrzeby naszych klientów, czyli pracodawców i ich pracow-
ników. Grywalizacja doskonale sprawdza się w szkoleniach, 
w sprzedaży, podczas onboardingu czy w programach well- 
beingowych, ponieważ ma realny wpływ na zaangażowa-
nie pracowników, motywację do osiągania konkretnych 
celów, a nawet kształtowanie postaw i nawyków proz-
drowotnych. Z tego powodu zainwestowaliśmy w spółkę 
YesIndeed, opracowującą kompleksowe systemy grywaliza-
cyjne i motywacyjne, z którą współtworzyliśmy Letnią Grę 
MultiSport. Zyskaliśmy tym samym w pakiecie system grywa-
lizacyjny oraz wiedzę i doświadczenie zespołów w zakresie 
m.in. audytu sił sprzedaży czy struktur wewnętrznych, wdro-
żeń nastawionych na synergię i optymalizację w organizacji – 
dodaje Rogalewicz.
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Motywować mądrze i skutecznie
Z raportu „COVID-19’s impact on employee benefits in 
Poland”, opracowanego przez CPL Poland, wynika, że w cią-
gu najbliższych kilkunastu miesięcy co trzecia firma w na-
szym kraju będzie wdrażać nowe świadczenie pozapłaco-
we. Jednocześnie dla wielu pracodawców wyzwaniem jest 
zbudowanie w zespołach wiedzy na temat całej gamy takich 
świadczeń oferowanych zatrudnionym. 

W odpowiedzi kafeteria MyBenefit z modułem MyBenefit 
Active umożliwia agregowanie wszystkich benefitów ofero-
wanych przez pracodawcę wraz z sumaryczną wartością 
świadczeń, jakie otrzymuje konkretna osoba. Pracownicy 
z kolei mają dostęp do całego zaplecza platformy, za pomocą 
której mogą wybierać konkretne benefity zgodnie z indywi-
dualnymi preferencjami. Elastyczność programów kafeteryj-
nych przekłada się dziś na ich rosnącą popularność. Aż 29% 
firm wskazuje je jako najważniejszy benefit dla pracowni-
ków w najbliższym czasie. – Platformy kafeteryjne agregują 
liczne świadczenia, w tym zakupy online, konsultacje me-
dyczne, kursy rozwojowe czy usługi związane z rozrywką, 

Liczy się wygrana…  
czyli bycie docenionym 
We wspomnianej Letniej Grze MultiSport uczestników za-
chęcały do aktywności liczne nagrody (42% wskazań), chęć 
zabawy (27%), a także potrzeba dodatkowej motywacji do 
uprawiania sportu (23%). W przypadku grywalizacji kluczo-
we były rywalizacja w grupie oraz nagrody przyznawane za 
zaangażowanie i efekty. Schemat ten sprawdzi się nie tylko 
w wakacyjnej grze lojalizującej użytkowników kart sporto-
wych, lecz także jako efektywne narzędzie w rękach pra-
codawców, którzy chcą zmotywować zespół do osiągania 
lepszych wyników. 

W tym zakresie Benefit Systems stawia na znane i niezwy-
kle elastyczne rozwiązanie, jakim jest platforma kafeteryjna, 
w ramach której pracownik może wybrać najatrakcyjniejszy 
dla siebie benefit, czyli nagrodę. MyBenefit Active podkreśla 
również aspekt doceniania użytkowników w sposób mniej 
materialny. 

Zapamiętaj
Docenianie jest niezwykle ważne zwłaszcza teraz, 
gdy wiele sektorów gospodarki odbudowuje się po 
pandemii. Niestety, według raportu „Siła doceniania 
2021”, opublikowanego przez HRM Institute, niemal 
co piąty badany uważa, że w jego przedsiębiorstwie 
nie docenia się pracowników. Reszta wskazuje na 
podziękowania od przełożonego (65%) oraz podzię-
kowania na forum zespołu lub firmy (49%). Jeden na 
trzech respondentów (35%) wymienia gratyfikację 
finansową. 

Wiele dekad temu Dale Carnegie, znany m.in. jako 
autor książek dotyczących samorozwoju, stwierdził, 
że „Ludzie pracują dla pieniędzy, ale zrobią wszystko 
w zamian za nagrody i docenianie”. To ważna wska-
zówka dla pracodawców, która jest często pomijana 
przez szefów w bieżącej pracy. Z tego powodu ważnym 
elementem modułu MyBenefit Active są kudosy, 
czyli specjalne rozwiązanie umożliwiające chwalenie 
osiągnięć pracownika czy zespołu. Według badań 
większość pracowników, których efekty pracy są 
dostrzegane i doceniane, deklaruje, że jest szczęśliwa 
w miejscu pracy i ma więcej energii do działania.

Emilia Rogalewicz  
członek zarządu Benefit Systems 
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MyBenefit Active został stworzony przez lidera rynku świadczeń pozapłacowych – spółkę Benefit Systems, która ma 20-letnie 
doświadczenie w oferowaniu rozwiązań szytych na miarę potrzeb pracowników i pracodawców.

Zastosowanie, 
cel

• Zwiększenie sprzedaży, obniżenie rotacji pracowników, edukacja, podniesienie motywacji i budowanie zaan-
gażowania, integracja zespołów.

• Wspieranie promocji lub wdrożeń nowych produktów i usług.
• Wzmacnianie wizerunku marki.

Kluczowe 
elementy

• Benefity (wszystkie zagregowane w jednym miejscu).
• Grywalizacja (system z wyzwaniami i celami do osiągnięcia).
• Narzędzia HR-owe (np. wykorzystanie benefitów, skuteczność ich łączenia z celami).
• Wellbeing (połączony m.in. ze świadczeniami pozapłacowymi w ramach kafeterii).
• Dostęp 24/7, w tym w ramach aplikacji mobilnej.

Efekty

• Realizacja założonych celów: większa motywacja pracowników wpływa pozytywnie na utrzymanie efektywności.
• Skuteczne docenianie: opcja powiązania aktywności na platformie z ofertą kafeterii zapewnia nowe możliwości 

doceniania i nagradzania.
• Wzmocnienie więzi w organizacji: możliwość rywalizacji motywuje zespoły do efektywniejszej współpracy 

i osiągania wyznaczonych celów biznesowych.
• Sprawniejsza komunikacja wewnętrzna (na każdym poziomie). 
• Wartościowe treści (tworzone przez pracowników, np. porady doświadczonych sprzedawców czy propozycje, 

jak zająć się dziećmi podczas pracy zdalnej, sekcja „Zrób to sam”, np. z instrukcjami dotyczącymi prostych 
remontów).

• Edukacja i rozwój pracowników (atrakcyjny moduł edukacyjny oparty na grywalizacji sprzyja podnoszeniu 
kompetencji i pogłębianiu wiedzy).

Przykładowe akcje
• Benefit dla pracownika: zdobyte punkty i zmiana w randze oznaczają np. niższą dopłatę do karty MultiSport.
• Benefit dla zespołu: wyzwanie oparte na spalaniu kalorii, w którym za każdy aktywnie spalony tysiąc praco-

dawca wpłaca środki na wybraną przez pracowników organizację pozarządową.

Gwarancja

• Benefit Systems – lider rynku świadczeń pozapłacowych, twórca popularnego programu MultiSport. Ponad 
dwie dekady działalności w Polsce, blisko 20 tys. klientów.

• YesIndeed – kilkanaście lat doświadczenia w grywalizacji na rynku polskim, realizacje dla największych firm, 
m.in. z branży FMCG.

• MyBenefit – ponad dekada rozwoju platformy kafeteryjnej MyBenefit, 0,5 mln użytkowników.

https://www.mybenefit.pl/dla-firmy/mybenefit-active/

Jak działa program kafeteryjny połączony 
z grywalizacją MyBenefit Active

RAMKA

Jolanta Jędrysek 

Wicedyrektor PR w Benefit Systems SA, gdzie odpowiada za komunikację z mediami. W branży PR-owej od 
blisko 15 lat. Wcześniej była zatrudniona w spółce Agora SA, w której w segmencie internetowym realizowała 
działania PR-owe dla grupy Gazeta.pl. Wykłada PR online na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

j.jedrysek@benefitsystems.pl

aktywnością fizyczną lub wypoczynkiem. W ramach jednej 
platformy mamy do dyspozycji opcje, które można reali-
zować zarówno offline, jak i online. To sprawia, że takie 
rozwiązania są z jednej strony istotnym elementem pakietu 

świadczeń pozapłacowych w warunkach pracy hybrydowej 
lub zdalnej, a z drugiej benefitem, który ze względu na swoją 
elastyczność odpowiada różnym, zmieniającym się w czasie, 
potrzebom zatrudnionych – wyjaśnia Rogalewicz.
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Autorka: Olga Pruszkowska

Wchodzę w to!  
Nagroda w programie,  
która zachęci każdego
Największą motywację do wzięcia udziału w programie wsparcia sprzedaży dają 
nagrody. Jakie są atrakcyjne z punktu widzenia uczestników i jakimi kryteriami 
należy się kierować przy ich wyborze? 

3 warunki, jakie musi spełniać dobry 
program wsparcia sprzedaży
Programy wsparcia sprzedaży – konkursy lub programy moty-
wacyjne – to określone w czasie akcje o jasno sprecyzo-
wanych zasadach, motywujące siły sprzedaży do osiągania 
założonych wyników handlowych. Wśród 20 twórców takich 
programów (menedżerów sprzedaży i trade marketingu) 
oraz 262 ich uczestników (handlowców) przeprowadziliśmy 
badania, na których podstawie powstał raport. Wnioski 
z analiz uzupełniliśmy opiniami ekspertów. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakimi zasadami należy się kierować, żeby stworzyć 

dobry program wsparcia sprzedaży,
• jakie nagrody są atrakcyjne z punktu widzenia uczest-

ników programów,
• jakie powinny być kryteria wyboru nagród, 
• jaką rolę odgrywa sposób wręczania nagrody.

Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że właśnie nagrody 
motywują uczestników do wzięcia udziału w programie. Są 
one niezwykle ważne i finalnie mogą zdecydować o tym, czy 
ktoś będzie chciał zaangażować się w akcję. 

Jak uczestnicy programów ocenia-
ją atrakcyjność nagród? 
Pojęcie atrakcyjności nagrody jest nieprecyzyjne. Uczestnicy 
programów mają różne cechy i preferencje, więc każdy z nich 
inne nagrody będzie postrzegać jako ciekawe i zaspokajające 
jego potrzeby lub sprawiające mu przyjemność. Niemal 60% 
menedżerów, z którymi rozmawialiśmy, decydowało się na 
wskazanie konkretnej gratyfikacji przyznawanej za wyniki 
w programie, np. tabletu za pierwsze miejsce i drobnego sprzę-
tu AGD – za kolejne. Pozostali dawali uczestnikom możliwość 
wyboru nagrody spośród wielu umieszczonych w katalogu.

Plusy pierwszego rozwiązania to łatwiejsze i szybsze pozy-
skanie dostawcy oraz możliwość otrzymania wyższych raba-
tów w przypadku większych zamówień. Minusem natomiast 

Zapamiętaj
Klucz do sukcesu programu, co wynika z przeprowadzonych wywiadów, to:
1. Dobrze określony cel, który jest zrozumiały dla wszystkich interesariuszy. 
2. Odpowiednia konstrukcja, czyli dobrze zaplanowany koncept i proste zasady. Szczegółowo omówiliśmy ten temat 

w artykule „Jak skutecznie zaprojektować Program Wsparcia Sprzedaży? Czyli od czego zacząć”. 
3. Nagrody. 

https://b2b.katalogmarzen.pl/blog/jak-skutecznie-zaprojektowac-program-wsparcia-sprzedazy-czyli-od-czego-zaczac/?utm_source=marketerplus2022
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jest ryzyko niedopasowania nagrody, które może zmniejszyć 
motywację odbiorców do czynnego udziału w akcji. 

Jednocześnie 50% uczestników programów wymieniło 
możliwość wyboru nagrody dla siebie jako kluczowy 
czynnik wpływający na skuteczność programu. 

Co wziąć pod uwagę podczas 
wyboru nagrody?
Menedżerowie zapytani przez nas, czym kierują się przy 

Zapamiętaj
Dzięki możliwości wyboru gratyfikacji przez uczestnika 
wzrasta jej dopasowanie, a przez to – motywacja 
do jej zdobycia. To duża korzyść, mimo że pozyska-
nie takich nagród wymaga od organizatorów więcej 
pracy oraz negocjacji z większą liczbą dostawców. 
Rekomendujemy elastyczne podejście i konstruk-
cję programu, która da uczestnikom możliwość 
samodzielnego wyboru. 

Czym kierują się twórcy programów wsparcia 
sprzedaży przy wyborze nagród? 

ILUSTRACJA 1 

Źródło: Katalog Marzeń

wyborze nagrody, odpowiadali, że głównie informacją zwrot-
ną od osób biorących udział w programach (ilustracja 1). 
Jest ona pozyskiwana zazwyczaj w trakcie luźnych rozmów 
w organizacji. Badania wśród uczestników nie są przepro-
wadzane często, choć w naszej ocenie byłyby pomocne. 

Dla twórców akcji ważna jest również logistyka nagród, 
np. w warunkach pracy zdalnej możliwość ich wysyłki 
drogą e-mailową w formie kodów. Organizatorzy zwracają 
także uwagę na to, że w kolejnych edycjach nagrody nie 
powinny się powtarzać. 

Jakie nagrody pojawiają się  
w programach najczęściej i jak
się to przekłada na budżet? 
W naszym badaniu jako najczęściej stosowane wymienio-
no premie pieniężne (67% wskazań). Drugie miejsce 
zajęły karty przedpłacone oraz bony (ilustracja 2). Są to 
proste rozwiązania, łatwe w dystrybucji oraz zapewniające 
tak pożądaną elastyczność. Jeśli budżet na nagrodę jest 
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niewysoki (w zakresie kilkuset złotych), to premia pieniężna 
niekoniecznie będzie miała przełożenie na motywację 
uczestnika. 

Osoby planujące program stoją przed wyzwaniem budże-
towym. Z rozmów z nimi dowiedzieliśmy się, że poświęcają 
na nagrody od 70% do 90% całego budżetu projektu. 
Tym samym warto szukać skutecznych rozwiązań.

Można np. na niższych progach zaoferować nagrody 
w postaci voucherów na przeżycia (w cenie 100–200 zł, do 
realizacji w całej Polsce lub online), a dla najlepszych prze-
znaczyć nagrody kwotowe. Tym samym osiąga się szeroką 

Zapamiętaj
Nagrody w postaci przeżyć, np. wyjazdów, są 
bardziej zapamiętywalne, bo emocje pozostają 
na dłużej. Przeżywa się je bowiem dwukrotnie: pod-
czas odbioru gratyfikacji oraz w trakcie jej realizacji. 
Vouchery są dostępne w dużej rozpiętości ceno-
wej – już od kilkudziesięciu złotych – i dystrybuowane 
elektronicznie, a ich postrzegana wartość jest wyższa 
od kwoty, jaką faktycznie organizatorzy za nie płacą. 

dostępność niskobudżetowych nagród i efekt zado-
wolenia uczestników, którzy wygrywają nawet przy 
niższych wynikach. Jak wiadomo, ważny jest efekt skali – 
czyli zaangażowanie jak największej liczby osób. Dlatego 
dobrze by było, gdyby jak najwięcej uczestników 
mogło wygrać, nawet jeśli tylko dla kilkorga z nich 
nagroda była wysoka i spektakularna. W tak złożonym 
programie w ramach najniższych gratyfikacji można za-
miast powtarzalnych i niepożądanych gadżetów zaoferować 
np. jazdę quadem, gokartem, masaż, wyjście do restauracji, 
floating i wiele innych lub kartę kwotową do samodzielnego 
wyboru prezentu w formie przeżycia. Wiele z tych atrakcji 
jest znacznie tańszych, niż się może wydawać, a cie-
kawszych niż ich ekwiwalent pieniężny. Natomiast 
jeśli nagrodzona ma zostać tylko osoba z najwyższym 
wynikiem, wówczas dobrym rozwiązaniem będzie 
nagroda pieniężna.

Jakich nagród szukają uczestnicy?
Handlowcy na pytanie, co mogłoby ich motywować, wska-
zywali na nagrodę pieniężną oraz czas spędzony 

Rodzaje nagród stosowanych w programach wsparcia sprzedaży 
ILUSTRACJA 2 

Źródło: Katalog Marzeń
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z bliskimi (kolację, weekend, bilet wstępu dla rodziny) lub 
prezent rozwijający (kurs językowy, sportowy, kulinarny, 
warsztaty). To pokazuje, że poza pieniędzmi najbardziej 
pożądany jest wartościowy czas po pracy. Wysoko oce-
niono też opcje zapewniające relaks i rozrywkę, czyli 
dokładnie to, co oferujemy w Katalogu Marzeń. Nagrody prak-
tyczne i użyteczne, w tym rzeczowe, wymieniano najrzadziej.

Jaką rolę odgrywają okoliczności 
wręczania nagrody?
Nagradzanie zespołów sprzedaży odbywa się zazwyczaj 
podczas cyklicznych spotkań (kwartalnych lub rocznych) 
albo w trakcie wydarzeń firmowych. 

Przykład
Przykładem skutecznego wykorzystania voucherów 
na przeżycia w programie motywacyjnym jest projekt 
firmy Unilink „101 marzeń z Generali”, skierowany 
do sieci sprzedaży, która skupiała tysiące agen-
tów ubezpieczeniowych. Mogli oni wziąć udział 
w konkursie sprzedażowym, po którym stworzono 
ranking najlepszych uczestników. Na jego podstawie 
przyznano nagrody w postaci voucherów kwotowych 
do serwisu Katalog Marzeń. Nagrodzonych zostało 
130 osób, a forma prezentu, szerokość oferty, 
elastyczność i długi termin ważności vouchera 
pozwoliły w czasie pandemii na wybór atrakcji 
oraz jej czasu i miejsca zgodnie z osobistymi 
preferencjami.

Zapamiętaj

Okoliczności wręczania narody – podobnie jak 
komunikacja całego programu – mają znaczenie. 
Podkreślają wagę projektu i wzmacniają sa-
tysfakcję laureatów. Dobrze przyjęte będą 
gratulacje oraz przekazanie wyróżnienia przez 
konkretne osoby: prezesa firmy czy dyrektora 
sprzedaży. W przypadku zewnętrznych sił sprze-
daży organizowane wydarzenie stwarza szansę na 
budowanie relacji z klientami. 

Poradnik „Jak stworzyć program 
wsparcia sprzedaży krok po kroku”
Aby zapewnić kompleksową pomoc w samodzielnym opra-
cowaniu programu wsparcia sprzedaży, przygotowaliśmy 
poradnik „Jak stworzyć program wsparcia sprzedaży krok 
po kroku”. Powstał on jako efekt badań przeprowadzonych 
wśród menedżerów sprzedaży odpowiadających za przygo-
towywanie programów wsparcia sprzedaży oraz 250 uczest-
ników takich akcji. 

Zachęcamy do pobrania poradnika. Będzie on przydat-
nym narzędziem dla osób, które tworzą program po raz 
pierwszy, i pomocą w organizacji pracy dla doświadczonych 
menedżerów.

Olga Pruszkowska

Menedżer ds. komunikacji i  oferty 
biznesowej w spółce Katalog Marzeń 
oferującej vouchery na przeżycia. Ma 
20-letnie doświadczenie w  korpo-
racjach, agencjach marketingowych 
i prowadzeniu własnej firmy.

opruszkowska@katalogmarzen.pl

https://b2b.katalogmarzen.pl/case-studies/unilink-wsparcie-sprzedazy/?utm_source=marketerplus2022
https://b2b.katalogmarzen.pl/material/sp/poradnik-programy-wsparcia-sprzedazy/?utm_source=Marketer%2B&utm_medium=Marketer%2B&utm_campaign=organic
https://b2b.katalogmarzen.pl/material/sp/poradnik-programy-wsparcia-sprzedazy/?utm_source=Marketer%2B&utm_medium=Marketer%2B&utm_campaign=organic
https://b2b.katalogmarzen.pl/material/sp/poradnik-programy-wsparcia-sprzedazy/?utm_source=Marketer%2B&utm_medium=Marketer%2B&utm_campaign=organic
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Autor: Tomasz Błaszczuk

Emocje w biznesie. Nauczymy 
Cię, jak je wykorzystać
Zastanawiasz się, jak się wyróżnić na tle innych pracodawców? W jaki sposób 
motywować i wynagradzać pracowników, aby byli lojalni wobec firmy? Zdecyduj 
się na benefity w formie przeżyć.

Emocje w biznesie odgrywają wielką rolę. Umiejętność ich 
rozpoznawania u siebie i innych oraz wykorzystywania 

w pracy – czyli inteligencja emocjonalna – stanowi ważną 
kompetencję zarówno przełożonego, jak i członka załogi. 
Na sukces firmy składają się wiara w siebie pracownika, jego 
zdolności radzenia sobie ze stresem, poczucie własnej war-
tości i motywacja wewnętrzna oraz empatia, współpraca 
w zespole i umiejętność motywowania innych. 

Poznaj Exp-Pro i wprowadź 
emocje do swojej firmy
Exp-Pro to marka właściciela firm Prezentmarzeń oraz 
Go-Racing. Wspólnie tworzą one spółkę Emotivo, która jest pol-
skim liderem obszaru związanego z organizacją czasu wolnego. 
Exp-Pro – na podstawie swojego 11-letniego doświadczenia 
oraz analizy trendów, zmian na rynku pracy i potrzeb osób 
zatrudnionych – proponuje nowoczesne rozwiązania w zakre-
sie integracji pracowników oraz świadczeń pozapłacowych. 
Marka idzie z duchem czasu i przygotowuje indywidualne 
oferty skierowane do usługodawców w całej Polsce.

Odkryj nowe możliwości 
Exp-Pro oferuje nowoczesne rozwiązania onboardingowe – 
integrujące zespół i doskonalące umiejętność współpracy – 
które mają na celu szybką aklimatyzację nowo zatrudnio-
nych oraz poprawę atmosfery panującej w firmie. Drogą do 
sukcesu jest odpowiednie motywowanie załogi. Exp.rewards 
to nowoczesny sposób premiowania pracowników, który 
wywołuje w nich pozytywne skojarzenia z pracodawcą. Na 
bazie mechanizmów pamięci emocjonalnej i bogatej oferty 
różnorodnych atrakcji serwisów Prezentmarzeń oraz Go- 
-Racing marka Exp-Pro dobiera indywidualną ofertę nagra-
dzania pracowników z wykorzystaniem emocji.

Co zyskujesz dzięki Exp-Pro?
Exp-Pro skupia się na niecodziennych rozwiązaniach, bo 
właśnie emocje wpływają na efektywność. Poczucie wspólne-
go celu i przynależności do zespołu oraz pozytywne relacje 
między pracownikami to klucz do sukcesu firmy. 

Wskazówka
System wynagradzania opierający się na emocjach 
ma ogromny wpływ na poczucie wartości pracownika 
oraz jego chęć do działania (ilustracje 1 i 2). Osoby, 
które są odpowiednio doceniane, mają większą mo-
tywację do rozwoju i czują przynależność do zespołu. 
Są także lojalne i rzadziej decydują się na zmianę 
pracy. Dzięki integracji załogi zapobiegniesz konflik-
tom oraz rotacji na stanowiskach.

Karta podarunkowa 
dla pracownika

ILUSTRACJA 1 

Źródło: Prezentmarzeń

https://prezentmarzen.com/
https://go-racing.pl/
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Voucher prezentowy na jazdę
chevroletem camaro 

ILUSTRACJA 2

Źródło: Go-Racing

Rozwiązania Exp-Pro 
a zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych

RAMKA

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych rozwiązania 
proponowane przez Exp-Pro mogą być finansowa-
ne przez ZFŚS. Nagrody w formie przeżyć pełnią 
funkcję wypoczynku oraz rekreacji, a część propo-
nowanych atrakcji można zaliczyć również do dzia-
łalności kulturalno-oświatowej. Oprócz tego bony 
towarowe wystawiane przez Exp-Pro mogą mieć 
charakter finansowej pomocy materialnej, ponie-
waż upoważniają do wymiany na usługi. Dodatkowo 
zgodnie z art. 8 ustawy: „Zasady i warunki korzysta-
nia z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu 
[…] określa pracodawca w regulaminie […]”. Takie 
rozwiązania są również zwolnione z podatku nawet 
do kwoty 1 tys. zł na osobę.

Benefity pozapłacowe, którymi 
wyróżnisz się na tle konkurencji
Jeśli chcesz, aby Twoja marka była rozpoznawalna na rynku 
pracy i polecana jako przyjazne miejsce, wybierz Exp-Pro, 
które przygotuje indywidualną ofertę w odpowiedzi na ocze-
kiwania Twoje i pracowników Twojej firmy. 

Zastanawiasz się, jak się wyróżnić na tle innych pracodaw-
ców? W jaki sposób motywować i wynagradzać pracowników, 
aby byli lojalni wobec firmy? Zdecyduj się na benefity w formie 
przeżyć (przykład). 

Przykład
Benefit w formie przeżyć – jazda bolidem Formuły 1

Źródło: Emotivo

Świetnym przykładem atrakcji, która na długo pozostanie 
w pamięci pracownika i może być wykorzystana w marke-
tingu szeptanym Twojej firmy, jest jazda bolidem Formuły 
1. To jedyne takie wydarzenie w Polsce, które oferuje 
jedynie marka Exp-Pro. Możliwość przetestowania ma-
szyny zarezerwowanej wyłącznie dla profesjonalistów 
zostanie zapamiętana przez obdarowanego na długo 
i wpłynie pozytywnie na jego nastawienie do kolejnych 
zadań w pracy. To świetna nagroda, która zarówno po-
prawi atmosferę w pracy, jak i zintegruje zespół, a tym 
samym zwiększy jego motywację i będzie wielkim krokiem 
do sukcesu całej firmy. 

Tomasz Błaszczuk

Kierownik działu sprzedaży 
B2B w Emotivo.

t.blaszczuk@emotivo.pl
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ContiOne jest innowacyjnym rozwiązaniem, które wdro-
żyliśmy w listopadzie 2021 r. Łączy w sobie wiele funkcji 

oraz integruje działania naszych zespołów marketingowych 
i sprzedażowych. Jak każdy program lojalnościowy, opiera się 
na finansowych mechanizmach wsparcia sprzedaży. Firma 
Continental Opony Polska w 2021 r. obchodziła 25-lecie 
istnienia i ContiOne jest miarą naszego doświadczenia w za-
kresie tworzenia oraz realizacji mechanizmów lojalizujących 

Jak marki dbają o swoich 
klientów, partnerów 
i pracowników

Marta Oknińska

Marketing communications manager 
& project management office 
w Continental Opony Polska.

Continental Opony Polska

klientów w branży oponiarskiej. W roku jubileuszowym sym-
bolicznie wkroczyliśmy w nowy etap tego procesu w naszej 
organizacji.

Na początku działań zespół projektowy określił cele, które 
chcemy osiągnąć z pomocą nowego narzędzia, oraz grupy 
docelowe, do których chcemy dotrzeć. Uwzględniliśmy to na 
platformie ContiOne. Jest to narzędzie, w którym użytkownicy 
znajdą wszystko, czego potrzebują od firmy Continental. 
Jednocześnie dla nas jest to rozwiązanie, dzięki któremu 
realizujemy wszystkie nasze kampanie i działania skiero-
wane do biznesu. 

Mamy więc opracowane wspomniane mechanizmy wspar-
cia finansowego oraz motywacyjnego dotyczącego zaopa-
trywania się w nasze produkty. Przez aktywną komunikację 
zintegrowaną z odpowiednimi narzędziami docieramy do 

Platforma ContiOne
ILUSTRACJA 

Źródło: Continental
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wszystkich użytkowników, dzięki czemu mogą oni poznać 
firmę, markę oraz produkty w ciekawy i angażujący sposób.

Kolejnym obszarem, na który postawiliśmy, są elementy 
edukacyjne dostępne w różnych formatach. Będą one od-
powiadały potrzebom naszych użytkowników – w zakresie 
nie tylko portfolio produktów, lecz także praktycznych treści 
wspierających prowadzenie biznesu.

Nie bez znaczenia jest również atrakcyjny wygląd platformy, 
która w jasny sposób nawiązuje do naszej marki. Wszystko to 
razem umacnia nasz wizerunek jako lidera technologicznego 
i partnera biznesowego, na którym można polegać i z którym 
warto rozwijać swój biznes.

Program ContiOne jest skierowany nie tylko do naszych 
bezpośrednich odbiorców detalicznych, lecz także do 
wszystkich serwisów wulkanizacyjnych, które zaopatrują 
się w produkty naszych marek u dystrybutorów. Szacuje się, 
że w Polsce jest ok. 12 tys. podmiotów świadczących usługi 
związane z oponami.

Segmentacja użytkowników według różnych kryteriów 
umożliwia nam prowadzenie komunikacji skutecznej, celo-
wanej i odpowiadającej potrzebom odbiorców. Dzięki niej 
możemy prowadzić wiele równoległych kampanii w zależności 

od grupy docelowej. ContiOne jest wyjątkowy, ponieważ 
daje możliwość rejestracji nie tylko właścicielom, lecz także 
pracownikom serwisów oponiarskich, którzy dzięki dostępowi 
do treści oraz udziałowi w naszych aktywnościach otrzymują 
benefity i mogą się rozwijać w zakresie wiedzy produktowej, 
technicznej i biznesowej.

Jednym z ważniejszych zadań grupy projektowej było 
opracowanie całej komunikacji związanej z uruchomieniem 
platformy i jej wejściem na rynek. Postawiliśmy na różne 
kanały dotarcia do grupy docelowej i szeroką kampanię pro-
mocyjną, która zachęcała do rejestracji w ContiOne. Dzięki 
temu już w ciągu pierwszych dwóch dni od uruchomienia 
strony osiągnęliśmy ponad 50% rejestracji zakładanych do 
końca 2021 r. 

Nasze cele na kolejne miesiące to dalsza akwizycja grup 
docelowych, realizacja zaplanowanych działań marketingo-
wych oraz ciągłe doskonalenie narzędzi i ewaluacja oferty 
ContiOne na podstawie prowadzonych statystyk i zebranego 
feedbacku. Proces DDDM (data-driven decision making) 
w naszej organizacji wszedł w nowy wymiar i jeszcze bardziej 
wzmocni przewagę konkurencyjną budowaną przez firmę 
Continental Opony Polska.

Marcin Morawski

Head of marketing w Dell  
Technologies Poland.

Dell Technologies Polska

WDell Technologies Polska prowadzimy aktywności 
wspierające sprzedaż skierowane do naszych klien-

tów, dystrybutorów oraz partnerów. Nowa sytuacja na 
rynku spowodowana przez pandemię wymusza szybsze 
dostosowywanie do niej działań marketingowych i lojalno-
ściowych. Stąd inicjatywy takie jak Social Selling Experts, 
czyli program, w którym pomagamy naszym partnerom 
i dystrybutorom w rozwoju kompetencji socialsellingo-
wych. Wykorzystujemy nowoczesne kanały komunikacji, 
aby utrzymywać dobre relacje z klientami, edukować ich, 
a finalnie również zwiększać sprzedaż naszych rozwiązań.

W takim programie kluczowe jest indywidualne podejście 
do każdego uczestnika. To ono decyduje o jakości mate-
riałów, które później powstają. Są tu dostępne podstawo-
we szkolenia, które może obejrzeć każdy, a w przypadku 
najwyższych szczebli kursu prowadzimy też audyt działań 
partnera w sieci, aby odpowiednio dostosować jego komu-
nikację do wszystkich grup odbiorców i klientów. Uczestnicy 
programu otrzymują również dostęp do gotowych treści, 
które mogą dopasować do swoich potrzeb. Co ważne, 
inicjatywa nie skupia się tylko na profilach na LinkedInie. 
Całościowo analizujemy obecność partnera w sieci i poma-
gamy mu dobrać odpowiednie kanały komunikacji.

Dziś działania lojalnościowe to nie tylko zbieranie punk-
tów, które można wymienić np. na gadżety czy vouche-
ry. Lojalność to wspólne dbanie o rozwój. To partnerskie 
podejście do odpowiadania na potrzeby biznesu klienta. 
Najbardziej lojalny klient to taki, który w swoim dostawcy 
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widzi zarówno eksperta pomagającego mu na wielu polach, 
jak i partnera w interesach. Nie może to być tylko firma, 
która po prostu chce mu coś sprzedać. Te czasy już dawno 
są za nami.

W naszych programach dopasowujemy przekaz ekspercki 
tak, aby pomagał przedsiębiorcom w transformacji cyfrowej. 

Jesteśmy przy tym otwarci na feedback, a nawet często sami 
o niego prosimy. Dzięki temu dialogowi odpowiadamy na 
precyzyjnie wyrażone potrzeby biznesu klientów. To buduje 
mocne więzi z nimi, ponieważ czują, że staramy się wejść 
w ich buty, zrozumieć ich i pomóc im sprostać wyzwaniom. 
Właśnie to wzajemne zaufanie tworzy lojalność.

Sławomir Murawski

Dyrektor Manufaktury w Łodzi.

Karta 
Łodzianina – 
program 
lojalnościowy, 
którego jed-
nym z part-
nerów jest 
Manufaktura

ILUSTRACJA 1 

Źródło: Manufaktura

Manufaktura

Manufaktura od początku swojej działalności kładzie 
duży nacisk na budowanie relacji nie tylko z gośćmi, 

lecz także z lokalną społecznością. To właśnie dlatego łodzia-
nie uwielbiają spędzać wolny czas w pięknym, odrestauro-
wanym kompleksie. W zrewitalizowanym zespole budynków 
pofabrycznych z charakterystycznej czerwonej cegły mają do 
wyboru setki sklepów, kilkadziesiąt restauracji ze smakami 
z całego świata oraz wyjątkową ofertę kulturalno-rozrywkową, 
z której szczególnie chętnie korzystają.

Aby wesprzeć lokalną inicjatywę, w marcu 2021 r. 
Manufaktura dołączyła do programu lojalnościowego Karta 
Łodzianina (ilustracja 1), stworzonego przez Urząd Miasta 
Łodzi. Bierze w nim udział ponad 240 łódzkich firm i instytucji. 
Program zapewnia łodzianom w Manufakturze specjalne 

bonusy, czyli zniżki zarówno w punktach branż beauty i mo-
dowej, jak i w najlepszych restauracjach, muzeum, szkole 
językowej czy centrum gier. Lista najemców Manufaktury 
dołączających do programu ciągle się powiększa, aby jak 
najlepiej spełniać oczekiwania gości.

Dodatkowo Manufaktura jako partner projektu umożliwia 
wyrobienie i aktywowanie karty na miejscu (ilustracja 2). 
Aby to zrobić, wystarczy okazać dokumenty potwierdzające 
przynależność do łódzkiej społeczności, np. formularz PIT. 
Przez rok działania programu aktywowano w Manufakturze 
prawie 15 tys. kart, a punkt w centrum był jednym z najpo-
pularniejszych w mieście.

Manufaktura intensywnie zaangażowała się w promo-
cję programu i przygotowała kompleksową kampanię re-
klamową: od mediów społecznościowych aż po outdoor. 
Przystąpieniem do Karty Łodzianina kolejny raz pokazała, 
że chętnie wspiera lokalne inicjatywy i prowadzi działania 
wykraczające poza teren kompleksu.

Punkt wyrabiania i aktywacji 
Karty Łodzianina w Manufakturze 

ILUSTRACJA 2 

Źródło: Manufaktura
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Igor Owczarek

Brand manager w Many Mornings. 

Many Mornings

Many Mornings zawsze może liczyć na zintegrowaną 
społeczność. Tworzymy przestrzeń dyskusji, w któ-

rej tysiące wyjątkowych osobowości mogą odnaleźć swój 
głos i wyrazić siebie. Chociaż mamy zakupowy program 
lojalnościowy, który opiera się na zdigitalizowanej karcie 
rabatowej, to nie on jest podstawą trwałości naszych relacji 
z klientami. 

Karta daje bonifikaty za powtarzające się zakupy i rzeczy-
wiście grzechem byłoby nie skorzystać z gratisowej pary 
kolorowych skarpetek raz na jakiś czas. Jednak głównym 
motywatorem jest świat wartości brandu: działania i wypo-
wiedzi, pod którymi każdy członek skarpetkowej wspólnoty 
byłby gotów podpisać się obiema stopami. Dzięki temu, że 
transparentnie komunikujemy akcje społeczne i związany 
z tym podział przychodów, a także apelujemy do indywi-
dualnego poczucia sprawczości, informując o osobistym 
wkładzie każdego użytkownika, możemy się pochwalić wy-
jątkowo responsywną grupą odbiorców. Nasze aktywności 
w mediach społecznościowych mają setki reakcji, a newslet-
ter jest czytany nawet przez 40% wszystkich osób z bazy.

Nie da się oczywiście zignorować także samego produktu. 
Wychodzimy z założenia, że najprostsza droga do lojalno-
ści wiedzie przez wiarygodność. Użytkownik zadowolony 
z trwałego produktu chętniej zrobi ponowne zakupy. Jakość 
jest dla nas głównym punktem odniesienia – w imię prosto-
dusznego przekonania, że uczciwość wymaga perfekcyjnego 

wykonania usługi za otrzymaną zapłatę. Dotyczy to zarów-
no samej produkcji, opieki nad procesem zakupowym na 
każdym etapie, jak i relacji z każdym użytkownikiem oraz 
partnerem biznesowym, która prowadzona jest zgodnie 
z najwyższymi standardami – z kulturą osobistą, serdeczno-
ścią, otwartością i dbałością o dostępność. Many Mornings 
nie istnieje bez odpowiedzialnego produktu ani bez spo-
łeczności, które tworzą jedną całość.

Zdigitalizowana karta 
rabatowa Many Mornings
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Joanna Tupalska

Dyrektor marketingu centrum han-
dlowego Stary Browar w Poznaniu.

Stary Browar

Program lojalnościowy Starego Browaru zintegrowany 
z aplikacją mobilną premiuje klientów, którzy skanują 

paragony za zakupy. Ci najbardziej lojalni – czyli posiadacze 
Black Cards – przez cały rok korzystają ze stałych rabatów 
i darmowego parkingu w centrum Poznania. 

Ponadto bardzo dbamy o to, aby wszyscy nasi klienci czuli 
się wyjątkowo i wychodzili z naszego centrum z czymś wię-
cej niż tylko udanymi zakupami. Miniony rok był pod tym 
względem szczególny. Wiosną klienci wymieniali paragony 
na kultowe figurki wielkanocnego zająca Starego Browaru 
(ilustracja 1). 

Latem tańczyli pod sceną na koncertach Letnich Brzmień 
w naszym parku, a we wrześniu, ubrani od stóp do głów na 
biało, delektowali się magicznym wieczorem we francuskim 
stylu podczas modowego pikniku Klubu Starego Browaru 
(ilustracja 2).

Z okazji 18. urodzin naszego centrum klienci otrzymali 
bony do Carrefour Market. Na Black Friday puściliśmy ich 
z torbami, i to dosłownie – rozdaliśmy im stylowe ekotorby 
zakupowe. Zaproszenia na wydarzenia i upominki to nagrody 
dostępne dla każdego, kto zeskanuje paragony za zakupy 
z użyciem naszej aplikacji. 

Dzięki programowi Karta Sąsiada pracownicy pobliskich 
biurowców i naszego centrum handlowego mają dostęp do 
atrakcyjnych zniżek w browarowych restauracjach, kawiar-
niach i punktach usługowych. Z każdym rokiem zwiększamy 
zakres działań, których celem jest poszerzanie grupy stałych 
klientów. To m.in. rozwój programu lojalnościowego przy-
czynił się w 2021 r. do szybkiego odbudowania obrotów 
Starego Browaru po wiosennym lockdownie. W okresie od 
maja do grudnia 2021 r. były one o 7% wyższe od obrotów 
osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r.

Figurki wielkanocnego 
zająca – jedna z wizytówek 
Starego Browaru

ILUSTRACJA 1 

Fot. J. Wittchen

Klienci ubrani na biało podczas 
pikniku Klubu Starego Browaru

ILUSTRACJA 2 
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