RAPORT

Programy lojalnościowe i wsparcia sprzedaży 2021

Nowa rzeczywistość sprawiła, że coraz więcej firm zaczęło

•

za niemal 80% dochodów marki, dlatego tak ważne jest, aby –
zwłaszcza w tak niestabilnej sytuacji gospodarczej – poznać
stałych klientów i odpowiednio o nich zadbać. Podobnie jak
o swoich pracowników.
Mimo pandemii programy lojalnościowe cieszą się niesłabnącą popularnością – zarówno wśród uczestników, jak
i wśród organizatorów – bo Polacy chcą oszczędzać, a one
im to ułatwiają. Wyniki „Monitora programów lojalnościowych
2020” ARC Rynek i Opinia pokazują, że odsetek Polaków
korzystających z programów lojalnościowych jest od kilku
lat na zbliżonym poziomie wynoszącym ok. 60% i pozostaje
wyższy wśród kobiet w wieku 26–49 lat. W roku 2020 odsetek
osób aktywnie korzystających z programów sięgnął aż 95%.
Jak pandemia wpłynęła na rynek programów lojalnościowych i jakie wymusiła na nim zmiany? Priorytetem dla firm
staje się nie tyle pozyskanie nowych klientów, ile utrzymanie
tych obecnych. Nowe reguły dotyczą choćby mechaniki programów lojalnościowych, doboru nagród czy stosowanych
technologii. Rośnie znaczenie danych i ich analityki, a zaciera
się różnica między programami B2B i B2C, bo najlepsze doświadczenia z akcji dla konsumentów już dziś z powodzeniem
wykorzystywane są w budowaniu mechanizmów lojalnościowych dla klientów biznesowych. Wpisanie działań CSR-owych
w motywację to nowy powertool zaangażowania. Pomaganie
łączy, przyciąga kolejnych darczyńców, zmniejsza też emocjonalny dystans między marką a klientem i buduje więź.
W tworzeniu skutecznych programów pomoże Ci raport
„Programy lojalnościowe i wsparcia sprzedaży 2021”, który
przygotowaliśmy wraz z naszymi ekspertami. Dowiesz się
z niego m.in.:
•

jak pozyskiwać wartościowych klientów w czasie pandemii,

•

na jakie trendy warto zwrócić uwagę w obszarze programów lojalnościowych,

•

co daje personalizacja programu lojalnościowego,

•

jak w obliczu pandemii COVID-19 zmienia się rola
handlowców,

dlaczego warto łączyć elektroniczne nagrody z nowoczesną platformą lojalnościową.

dostrzegać ogromny potencjał programów lojalnościowych
i wsparcia sprzedaży. Zwykle ok. 20% kupujących odpowiada
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•

czego unikać, żeby zwiększyć szansę na sukces w programie wsparcia sprzedaży,

•

jakie możliwości funkcjonalne powinien oferować nowoczesny system do obsługi programu lojalnościowego,

•

jak ograniczyć wydatki na obsługę działań promocyjnych,

•

jak stworzyć skuteczny program lojalnościowy dla salonu
beauty.
Wiedzą ekspercką dzielą się w nim: Przemysław Orłowski

i Dominik Zacharewicz (managing partners w Loyalty Point),
Justyna Klimuk (incentive & recognition product portfolio
manager w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska), Jan
Twaróg (strategic planner w Albedo Marketing), Przemysław
Kamola (dyrektor strategiczny w G3 Group Sp. z o.o.), Jędrzej
Bolek (senior key account manager w Edenred Polska Sp.
z o.o.), Elżbieta Ochlik (product owner, kierownik sprzedaży
w labGAN), Bartłomiej Sapała (trener, coach i konsultant),
Olga Pruszkowska (B2B manager Katalogu Marzeń), Łukasz
Sznajdrowski (prezes zarządu i współzałożyciel IBSO – właściciela platformy internetowej Loyalty Starter), Artur Stasiaczek
(prezes zarządu Pro.fill), dr Tomasz Makaruk (prezes zarządu
i współwłaściciel i360), radca prawa Paweł Galiński, Anna
Wydra-Nazimek (specjalistka ds. marketingu i zarządzania w branży beauty, autorka bloga gabinetodzaplecza.pl),
Agnieszka Świerczyńska (kierownik działu marketingu
DEFRO), Bartosz Pilch (dyrektor ds. e-commerce i marketingu SIG), Przemysław Słowik (head of customer experience
w Coffeedesk) oraz Joanna Kosman (kierownik marketingu
Answear.com).
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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Loyalty Point
Najczęściej nagradzana agencja marketingu zintegrowanego w Polsce. Tworzymy
długotrwałe relacje marek z konsumentami i konsumentów z produktami. Loyalty
Point to miejsce, w którym zgromadziliśmy blisko 20 lat doświadczeń w obsłudze
klienta i budowaniu lojalności. Wykorzystujemy praktyczną wiedzę i doświadczenie,
zapewniając wsparcie dla prowadzonych działań marketingowych. Skuteczność
naszych wdrożeń zawdzięczamy dogłębnej analizie danych. Jesteśmy częścią grupy
Data Science House. Razem z Bluecloud Interactive, LVL UP MEDIA oraz Data
Science Logic realizujemy projekty z takich dziedzin jak marketing technologiczny,
analityka danych, planowanie mediów, e-commerce, social media marketing,
experience marketing, content marketing oraz performance.

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 Starter
Każda firma ma własne, unikatowe cele związane z lojalizacją klientów. Dlatego
stworzona przez nas platforma marketingu lojalnościowego Loyalty Starter
nie narzuca sztywnych schematów. Jej szerokie możliwości pozwalają na
obsługę programów lojalnościowych B2B i B2C, a także programów referencyjnych, partnerskich i grywalizacyjnych. Loyalty Starter zapewnia ogromną
elastyczność i wszystkie niezbędne narzędzia, w tym customizowaną aplikację
mobilną dla uczestników programu.

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

Sodexo
Sodexo od 22 lat wyznacza w Polsce kierunek rozwoju narzędzi do budowania motywacji, 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 naszą ekspertyzą przemawiają nie tylko
liczba zrealizowanych projektów, globalne doświadczenie, stosowane technologie,
lecz także dostęp do wiedzy na temat realnych potrzeb odbiorców programów.
Sodexo w Polsce to: 60 programów obsługiwanych rocznie, m.in. dla firm McCain,
Alior Bank, Galmet, Moto-Profil i wielu innych, 50 tys. klientów, 3,5 mln użytkowników
i 0,5 mln transakcji kartami tygodniowo.

Sodexo Benefits and
Rewards Services Polska
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
tel.: 22 346 75 60
e-mail: lojalnosc.biznes@sodexo.com
www.sodexo.pl
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Albedo Marketing
Agencja marketingu zintegrowanego, wyspecjalizowana w programach
motywacyjnych i lojalnościowych B2B oraz akcjach wsparcia sprzedaży B2C.
Od wielu lat pionier rozwiązań grywalizacyjnych dla klienta biznesowego.
Ponad 80-osobowy zespół pozwala jej realizować in-house ogólnopolskie
akcje dla największych marek. O jakości pracy agencji świadczy kilkadziesiąt
wyróżnień i nagród, potwierdza ją też wieloletnia, nieprzerwana współpraca
z klientami, takimi jak: Henkel, Mastercard, Philips i Nestlé.

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

G3 Loyalty & Lottery
Od ponad 17 lat budujemy skuteczne narzędzia promocyjne wspierające sprzedaż. Obecnie
nasz zespół przygotowuje nawet kilkadziesiąt projektów rocznie, a przez lata nasze programy
przyciągnęły łącznie około miliona uczestników. To duże liczby, ale cel zawsze pozostawał jeden:
poprawiać wyniki sprzedażowe naszych partnerów.
Cała organizacja promocji leży po stronie G3 Loyalty & Lottery. Nie tylko zapewniamy odpowiednie zaplecze technologiczne, lecz także zajmujemy się kontaktem z urzędami, opracowaniem
regulaminu, pełną logistyką, komunikacją z uczestnikami czy wysyłką nagród. A na koniec przedstawiamy efekty naszych działań.
Współpracujemy zarówno z branżą B2C, jak i sektorem B2B, bo konkurs czy loteria to skuteczne
narzędzia, aby zawalczyć o klienta końcowego, ale też biznesowego (program lojalnościowy).
Specjalizujemy się w pełnej obsłudze:
• programów lojalnościowych i motywacyjnych B2B,
• konkursów konsumenckich i B2B,
• loterii promocyjnych, zwłaszcza loterii instant-win z natychmiastowym odbiorem nagród
w sklepach.

G3 Loyalty & Lottery
ul. Białołęcka 174
03-253 Warszawa
tel.: +48 22 408 46 42
e-mail: office@g3.com.pl
www.g3.com.pl

Motivation Direct
Zwiększanie motywacji pracowników oraz wzmacnianie lojalności klientów
to główne zadania realizowane przez Motivation Direct – lidera rynku
programów motywacyjnych i lojalnościowych. Celem firmy jest zwiększanie zaangażowania i budowanie relacji pomiędzy marką a jej odbiorcami.
Motivation Direct rozpoznaje potrzeby i oczekiwania każdej grupy docelowej.

Motivation Direct
ul. Czeczota 31

Zapewnia kompleksowe wsparcie swoim klientom. Wdraża nowoczesne

02-607 Warszawa

rozwiązania, korzystając ze sprawdzonych mechanizmów grywalizacji i wy-

tel.: +48 22 201 24 56

korzystując autorską platformę grywalizacyjną CupSell.

e-mail: info@motivationdirect.pl
www.motivationdirect.pl

RAPORT

Programy lojalnościowe i wsparcia sprzedaży 2021

6

Pro.fill
Agencja marketingu lojalnościowego, wyspecjalizowana w programach
lojalnościowych i motywacyjnych. Oferuje rozwiązanie E-nagrody – gotową
platformę do wspierania programów lojalnościowych i akcji promocyjnych.
Trzy poziomy dostępu pozwalają dobrać odpowiedni sposób zarządzania
akcjami oraz optymalizować budżet, jaki jest do dyspozycji. Katalog opiera
się na nagrodach cyfrowych (szybka dostawa, brak kosztów transportu).

Pro.fill
ul. Gromadzka 66
30-719 Kraków
e-mail: profill@profill.com.pl
www.profill.com.pl
www.e-nagrody.com.pl

Katalog Marzeń
Serwis oferujący prezenty w formie przeżyć, takich jak lot szybowcem, degustacja win, skok ze spadochronem, masaż czy jazda off-road 4×4. Najszersza
oferta przeżyć w Polsce – blisko 6 tys. atrakcji dostępnych w całym kraju
oraz online. Każdy voucher jest ważny 12 miesięcy. Świetnie sprawdza się
jako nagroda w konkursach i programach wsparcia sprzedaży, prezent dla
pracowników i klientów, alternatywa dla gadżetów.
W serwisie dostępne są również pakiety przeżyć oraz karty prezentowe
o dowolnym nominale (już od 25 zł), które można wykorzystać do zakupu
dowolnej atrakcji.

Katalog Marzeń
ul. Kijowska 5
03-738 Warszawa
tel.: +48 533 334 710
e-mail: b2b@katalogmarzen.pl
www.b2b.katalogmarzen.pl

Pro Duct by Business Friends
Jesteśmy agencją pomagającą klientom budować relacje partnerskie zwiększające sprzedaż towarów i usług. Wierzymy w lojalność.
Realizujemy programy wsparcia sprzedaży, które z sukcesem działają
w ponad 35 krajach. Wyróżniają nas 20-letnie doświadczenie, wysoka jakość
usług, skuteczność w działaniach, własne produkty: platforma WLS, narzędzie IT służące do zarządzania programami relacji oraz aplikacja mobilna
IncentiveApp – produkt usprawniający realizację wyjazdów grupowych.

Pro Duct by Business
Friends Sp. z o.o.
ul. Jankowska 10
02-129 Warszawa
tel.: 22 668 77 73 lub 500 033 700
e-mail: marketing@product.pl
www.product.pl
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i360
i360 to skuteczne programy lojalnościowe B2C oraz motywacyjne B2B.
Kluczową kompetencją spółki jest tworzenie oraz integrowanie systemów
informatycznych służących prowadzeniu programów lojalnościowych.
i360 świadczy też usługi dodane, m.in. tworzenie strategii programów

i360
ul. Sienkiewicza 85/87, lok. 8

lojalnościowych, materiałów kreatywnych, zakup oraz wysyłkę nagród,

90-057 Łódź

prowadzenie infolinii, rozpatrywanie reklamacji uczestników, obsługę prawną

BOK: ul. Orzeszkowej 17, lok. U5

i podatkową w zakresie programów lojalnościowych i motywacyjnych.

15-084 Białystok
tel.: +48 22 331 09 97
e-mail: zapraszamy@i360.com.pl
www.i360.com.pl

PAYBACK
PAYBACK wspiera partnerów w realizacji celów sprzedażowych, budując trwałe
relacje z ich klientami z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analizy
danych. Filozofia działania programu opiera się na nagradzaniu konsumentów
za ich decyzje zakupowe. PAYBACK jest największym multipartnerskim
programem bonusowym w Polsce. Uczestnicy mogą zbierać punkty za
pomocą kart i nowoczesnej, intuicyjnej aplikacji.
PAYBACK jest częścią grupy American Express.

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

labGAN
Zespół labGAN na tle konkurencji wyróżnia charyzma i ambicja. Jesteśmy
praktykami biznesu i kodowania. Mamy na koncie sfinalizowane oraz wciąż
trwające projekty we współpracy z marką K2 (k2.com.pl). Konsekwentnie
komercjalizujemy stworzone dotychczas narzędzia, które pomagają kolejnym polskim markom w osiąganiu sukcesu na rynku. Specjalizujemy się

labGAN
Stary Staw 9

w narzędziach zaprojektowanych dla firm pracującym w rozbudowanym

63-400 Ostrów Wielkopolski

modelu dystrybucji, w którym kluczową rolę pełnią pośrednicy (np. hurtownie,

tel.: 62 737 88 32

sklepy i punkty usługowe).

e-mail: centrala@labgan.com
www.labgan.com
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Edenred
Edenred to lider rozwiązań technologicznych w zakresie motywacji
i angażowania pracowników, a także budowania lojalności klientów
oraz zwiększania sprzedaży. Oferta bazuje na kartach przedpłaconych
(np. premiowe, na posiłki), platformach internetowych i aplikacjach mobilnych.
Ich wdrożenie wpływa na poprawę dobrostanu pracowników, zwiększa

Edenred Polska Sp. z o.o.
ul. Rozbrat 44A

atrakcyjność oraz wydajność przedsiębiorstw, a także ożywia rynek pracy

00-419 Warszawa

i lokalną gospodarkę.

tel.: 22 292 79 27

Edenred to globalna marka, która łączy 50 mln pracowników z 2 mln
partnerów handlowych w 46 krajach. W Polsce obecna od 25 lat.

Reklama

e-mail: Sprzedaz-PL@edenred.com
www.edenred.pl
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Autorzy: Przemysław Orłowski, Dominik Zacharewicz

Loyalty economy –
jak utrzymać klienta
w niestabilnych czasach?
Zwykle ok. 20% kupujących odpowiada za niemal 80% dochodów marki, dlatego
tak ważne jest, aby poznać stałych klientów, ich przyzwyczajenia, preferencje.
Z wiedzą, co lubią, a czego unikają, możesz zapewnić swojej firmie stabilny wzrost,
ponieważ, jak się okazuje, organizacje zorientowane na klienta rosną nawet
o 250% szybciej niż konkurencja. Co więc stoi za ich ogromnym sukcesem, tym
bardziej w niestabilnych czasach?
przyzwyczajeń uległa zmianie, w tym także codzienne za-

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

jak pandemia wpłynęła na rynek programów lojalnościowych i jakie wymusiła na nim zmiany,

•

jak maksymalizować podejście customer centric,

•

jak pozyskiwać wartościowych klientów w czasie
pandemii.

N

ie od dziś wiadomo, że wysoka lojalność konsumentów
bezpośrednio wpływa na rentowność i pozycję firmy

na rynku. Tym bardziej teraz, kiedy niemal wszystkie branże
zostały dotknięte przez kryzys spowodowany pandemią,
kluczowe jest organizowanie biznesu wokół potrzeb stałych
klientów. Niestety, chęć zysku, przy jednoczesnym cięciu
kosztów, powoduje, że praktykowane są działania, które
tak naprawdę szkodzą klientom, a w dalszej perspektywie
odbijają się na przychodach firmy. Na program lojalnościowy należy patrzeć właśnie w perspektywie długoterminowej. Tylko wtedy wykorzystasz jego potencjał
i przekonasz się, że jest on inwestycją, a nie kosztem.

Potrzebna jest zmiana…
Wobec wszechobecnej pandemii musieliśmy znaleźć nowe
sposoby na życie towarzyskie w świecie, w którym dystans
społeczny szybko stał się normą. Większość dotychczasowych

kupy czy wizyty w sklepach i galeriach handlowych. Wiąże
się z tym zmiana podejścia do programów lojalnościowych
i marketingu.

Przykład
Gdy w marcu ubiegłego roku sklepy stacjonarne zostały zamknięte z dnia na dzień, IKEA potrzebowała
sposobu na utrzymanie projektowania i sprzedaży kuchni na stałym poziomie. Jak zaznacza Adam
Jankowski, customer engagement & loyalty manager
IKEA Polska, udało się to za sprawą szybkiej reakcji
i adaptacji najlepszych praktyk konsultantów do formy
online w zaledwie siedem dni. – Rozbudowa możliwości technicznych w zakresie planowania kuchni
przez internet w połączeniu ze zwiększeniem liczby planerów i przy jednoczesnym obniżeniu ceny
usługi planowania kuchni do 1 zł spowodowały, że
niszowa do tamtej pory usługa online zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem. Liczba realizowanych w ten sposób projektów wzrosła ponad
60 razy względem okresu przed pandemią. W trosce
o bezpieczeństwo klientów wprowadziliśmy także
spotkania z konsultantami w sklepie umawiane na
konkretną godzinę. Rozwiązania zgodne z podejściem
customer centric budują zaufanie do marki, które
jest szczególnie ważne w niestabilnych czasach –
komentuje Adam Jankowski.
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Cyfrowa transformacja
w obszarze lojalności

Jak te zmiany wyglądają
w praktyce?

Transformacja cyfrowa przyśpieszona pandemią wymusza

Interesujące i znamienne jest to, jak w ciągu niecałych dwóch

na firmach z branż „tradycyjnych” zmiany postaw bizneso-

lat dzięki wsparciu Loyalty Point rozwinął się program lojalno-

wych na bardziej zaawansowane technologicznie. Ubiegły

ściowy sieci sklepów sportowych Decathlon. Posiadanie pro-

rok usprawnił cyfryzację, dzięki czemu pojawiły się ogrom-

gramu lojalnościowego daje ogromny potencjał, bo w przypad-

ne możliwości w kontekście analizy danych. Stale zwiększa

ku tak dużej dynamiki zmian w zachowaniach konsumenckich

się liczba źródeł danych, ilość danych i pojawiają się nowe

możesz obserwować te przeobrażenia w czasie rzeczywistym,

możliwości ich połączeń. Potencjałem, który firmy muszą

a ta wiedza może być wykorzystywana na wszelkich szczeblach

dostrzec, jest obecna baza klientów. Aby zwiększyć ich lojal-

organizacji: od marketingu i komunikacji, przez sprzedaż, po

ność i rentowność, menedżerowie potrzebują okresowych

wsparcie codziennej pracy i procesów w sklepach. W wyniku

raportów dotyczących wyników każdej kohorty. Ile kosztowało

działań z danymi z programu lojalnościowego podjęliśmy

pozyskanie nowych klientów? Jaki procent klientów pozostaje

inicjatywę rozbudowy narzędzia (dashboard) prezentują-

aktywny? Jak częste są ich zakupy? Ile kosztuje ich obsługa?

cego wiele analiz o bieżącą migrację klientów i zmianę ich

Jaki jest dochód na klienta? Dzięki dokładnemu raportowaniu

zachowań w okresie lockdownu, a także poza nim, w celach

pracownicy mogą wyciągać wnioski na przyszłość i uczyć się

marketingu. Na potrzeby świadomego prowadzenia komuni-

na własnych błędach lub powielać czynności, które przyniosły

kacji przez osoby odpowiedzialne za koordynację lokalnych

zysk. W ten sposób możesz zwiększać aktywację dotychcza-

działań komunikacyjnych w ramach kategorii sportowej przy-

sowych kupujących, regulować koszty obsługi, przewidywać

gotowaliśmy rekomendacje asortymentu oparte na silniku

zmiany zachowań odbiorców czy pozostawać w kontakcie

scoringowym. Rekomendacje z powodzeniem mogą być

z nimi nawet po zamknięciu procesu zakupowego. Masz także

traktowane jako driver komunikacyjny i sprzedażowy w ko-

większe możliwości, aby pozyskiwać nowych klientów oraz

lejnych tygodniach. Zbudowaliśmy persony (segmentację

dzięki analizie antychurn minimalizować utracone przychody.

operacyjną) jako narzędzie wspierające pracowników dla

Idea odwróconej lojalności

lepszego poznania klientów i zrozumienia, z kim w danym
okresie się oni komunikują, jakie są ich motywator zakupowy

Sposobem na maksymalizowanie wartości bazy klientów jest

i profil konsumpcji. Wszystkie powyższe działania realizujemy

idea odwróconej lojalności, która stanowi podstawę rozwią-

na podstawie danych pochodzących z programu, a także

zań wdrażanych przez Loyalty Point. Program lojalnościo-

danych zewnętrznych, takie jak prognozy pogody, interakcje

wy to już nie jednokierunkowy strumień informacji

z contentem na stronie WWW i komunikacją.

od marki do klientów. Klient i jego opinia stają się tak
Firma, która sprzyja pozytywnym doświadczeniom klienta na

Podejście customer centric –
jak je osiągnąć?

każdym etapie jego ścieżki zakupowej, buduje jego zaufanie

Nowy model lojalności nabiera szczególnego znaczenia

i zwiększa ogólną satysfakcję.

w dobie powszechnego lockdownu. Firmy powinny mak-

samo ważne w podejmowaniu decyzji jak sama marka.

Klienci nie są już zwykłymi konsumentami, nie kupują arty-

symalizować działania, dzięki którym stają się bardziej zo-

kułu na własność. To użytkownicy, którzy korzystają z Twojej

rientowane na klienta – osiągają wtedy większą zdolność

usługi lub Twojego produktu, a przy tym mają większą świa-

zarówno do utrzymywania odbiorców, jak i pozyskiwania no-

domość zmian i zjawisk zachodzących na rynku.

wych. Zdobywają uznanie, gdy potrafią dostrzec potrzeby

Zapamiętaj
Firma musi budować całościowe doświadczenie z marką. Zorientowanie na klienta umożliwia dotarcie do właściwej osoby
za pomocą właściwego kanału i właściwego przekazu – we właściwym czasie, a idea odwróconej lojalności pomaga zapewnić
długoterminową i cenną wartość dla firmy, czyli pozyskiwanie wartościowych klientów i sprawianie, by ci wracali.
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klientów, nawet te niewypowiedziane. Osiągnięcie tego zależy

opartego na ogólnych danych statystycznych na rzecz mode-

od dwóch zestawów kompetencji: myślenia projektowego

lu, w którym możemy z ogromną wiarygodnością i precyzją

i starannego stosowania najnowocześniejszych technologii.

zweryfikować efektywność prowadzonych działań, realnych

Umiejętność analizy danych oraz sztuczna inteligencja są

uzysków, porównywać je, działać na masową skalę, ale w wy-

kluczem do projektowania działania zorientowanego na

soce spersonalizowany sposób. Za pomocą metod machine

konsumenta. Przepływ informacji zwrotnych od klientów

learningu możemy wyodrębnić unikatowe segmenty klientów

pomaga w tworzeniu wysoce spersonalizowanych ofert.

na podstawie nawet kilkuset zmiennych. Dzięki temu zysku-

Wykorzystanie technologii w celu poprawy jakości obsługi

jemy możliwość redukcji wydatków na reklamę, ponieważ

klienta może pozwolić m.in. na obniżenie kosztów obsługi.

ofertę dopasowujemy do danego segmentu.
Doświadczenie Loyalty Point pokazuje, że organizowanie

Zapamiętaj

się wokół wartości dostarczanej klientowi z pewnością jest

Firmy zorientowane na klienta potrafią dostarczać
konsumentom przydatnych, istotnych treści, nawet
po zamknięciu procesu sprzedażowego. Nasze doświadczenie pokazuje, że kampanie online zasilane
danymi z CRM to redukcja kosztów nawet o 40%
i podniesienie zainteresowania ofertowanymi produktami nawet o 55%.

że jest to powszechna praktyka, stosowana na całym rynku.

Podsumowanie

podejściem zdroworozsądkowym. Ale to nie oznacza jeszcze,
Z pewnością zrozumienie potencjału drzemiącego w wartości,
jaką niosą sobą lojalni klienci, wymaga dojrzałości organizacji,
którą buduje się z czasem. Jako zespół Loyalty Point patrzymy w przyszłość i dostrzegamy kierunki, w jakich rozwija się
branża, abyśmy mogli zapewnić naszym partnerom najlepsze
i najnowocześniejsze rozwiązania, które pomogą im zyskać
zaufanie i stworzyć silną więź z konsumentami.

W obecnych czasach, gdy konsument dużo rozważniej pla-

Jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem zagadnień z arty-

nuje wydatki i nimi zarządza, dotarcie do niego ze sperso-

kułu, chciałbyś porozmawiać o tym, jak prowadzić skuteczny

nalizowaną ofertą zyskuje na znaczeniu. Sprostanie temu

program lojalnościowy – zapraszamy na stronę www.loyalty-

wyzwaniu wymaga od marketerów odpowiedniej postawy.

point.pl lub do kontaktu pod adresem kontakt@loyaltypoint.pl.

Chociaż śledzenie decyzji zakupowych konsumentów stało
się powszechne, wykorzystanie zebranych informacji w praktyce nie jest jeszcze normą. To wielka strata, ponieważ dzięki
zgromadzonym informacjom można zapewnić klientom
lepsze doświadczenia związane z marką.
Modele scoringowe napędzane danymi umożliwiają podniesienie aktywności konsumentów średnio
nawet o 300%. Odchodzimy od podejścia intuicyjnego czy

Przemysław Orłowski
i Dominik Zacharewicz
managing partners w Loyalty Point
 przemyslaw.orlowski@loyaltypoint.pl
 dominik.zacharewicz@loyaltypoint.pl
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Program PAYBACK, czyli
jak nagradzać klientów
i zwiększać sprzedaż
„Tu się nagradza!” – to motto PAYBACK, największego multipartnerskiego programu
lojalnościowego działającego w Polsce. Jego podstawowymi założeniami są
nagradzanie konsumentów za codzienne zakupy i budowanie trwałych relacji
między nimi a partnerami.
i zabezpieczone z najwyższą starannością bazy danych oraz

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

w jaki sposób działa program PAYBACK,

•

co wyróżnia PAYBACK spośród innych programów
multipartnerskich,

•

dlaczego w PAYBACK zyskują wszystkie strony.

unikatowe mechanizmy umożliwiają szybki wzrost sprzedaży
i lojalności klientów.
PAYBACK wciąż rozbudowuje swój ekosystem. Nowi partnerzy mogą dołączać do koalicji na zasadach pełnej integracji
lub z własnym programem lojalnościowym. W każdym przypadku otrzymują kompleksową ochronę udostępnianych

W

danych oraz wsparcie prawne.
ciągu ponad 10 lat obecności na polskim rynku
PAYBACK stał się jednym z najważniejszych progra-

mów bonusowych. Wynika to z wielu czynników.
Z punktu widzenia uczestników jego główne zalety to
przede wszystkim różnorodność benefitów oraz prostota,
z jaką można zbierać i wymieniać punkty. Partnerzy tworzący
koalicję doceniają możliwość budowania spersonalizowanej
komunikacji ze swoimi klientami oraz organizowania wspólnych akcji promocyjnych. Każda kampania przygotowywana
jest na bazie szczegółowego business case’u opracowanego
przez zespół ekspertów, co gwarantuje dobre wyniki.

PAYBACK, czyli koalicja
PAYBACK to największy program bonusowy w Polsce. Miliony

Przykład
W 2020 r. do grona partnerów PAYBACK dołączyła sieć Maxi Zoo, oferująca artykuły dla zwierząt.
W ramach tej współpracy Maxi Zoo zrezygnowało
z własnego programu bonusowego, polegającego na
zbieraniu pieczątek i nagradzaniu klientów za co 10-tą
transakcję. Nowy partner zdecydował się na pełną
integrację z PAYBACK. W ciągu około 6 miesięcy Maxi
Zoo przyłączyło się do Programu, przechodząc tym
samym na bardziej zdigitalizowany model nagradzania swoich klientów. Teraz każdy PAYBACKowicz może
zapoznać się z aktualną ofertą i promocjami w Maxi
Zoo korzystając z kuponów dostępnych w aplikacji
mobilnej i na stronie PAYBACK.pl.

niają je na zakupy u poszczególnych partnerów oraz nagrody

Analityka, czyli sposób na zrozumienie konsumenta

dostępne w sklepie PAYBACK. Punkty pełnią funkcję wspólnej

Wysoka skuteczność programu wynika nie tylko z łatwo-

waluty użytkowników.

ści przystąpienia do grona partnerów czy różnorodności

uczestników codziennie zbierają punkty, a następnie wymie-

Nagrody to benefit dla konsumentów, ale także partnerzy

benefitów konsumenckich. Sukces PAYBACK zapewniają

programu czerpią z niego wymierne korzyści. Nieustannie

zaawansowane mechanizmy analityczne, umożliwiające

udoskonalane narzędzia analityczne, świetnie przygotowane

monitorowanie zachowań klientów i planowanie kolejnych
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działań marketingowych. Analityka to swoisty kręgosłup całej

•

struktury PAYBACK.

wzrost retencji klientów – budowanie pozytywnego
doświadczenia wzmacnia przywiązanie klientów do marki
(wzrost retencji o 4–6% w skali roku),

Funkcjonowanie narzędzi analitycznych opiera się na założeniach modelowania behawioralnego, które stosowane
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•

przyrost sprzedaży (o 3–6% rocznie) dzięki akwizycji

jest od początku działalności programu. Ten model zakłada

nowych klientów – w tym celu wykorzystuje się m.in.

nagradzanie konsumentów za decyzje podejmowane w trak-

działania przez stronę internetową PAYBACK oraz apli-

cie codziennych zakupów. W ten sposób nie tyle premiuje

kację mobilną,

się „łowców okazji”, ile raczej wspiera odpowiednie przy-

•

wyższa wartość każdego klienta – różnorodne stra-

zwyczajenia stałych klientów. Model behawioralny sprawia

tegie marketingowe i działania promocyjne zachęcają

również, że sezonowe akcje promocyjne wykazują o wiele

konsumentów do częstszych wizyt w sklepach partnerów

większą skuteczność.

Przykład
Pan Andrzej tankuje paliwo na stacji BP kilka razy
w miesiącu, najczęściej przy okazji zakupów w pobliskim sklepie Kaufland. Każda z tych transakcji jest
rejestrowana w bazie danych PAYBACK – pan Andrzej
zbiera bowiem punkty w aplikacji mobilnej na swoim
smartfonie. To zwiększa prawdopodobieństwo, że weźmie udział w cross-promocji organizowanej w sklepach
obu tych sieci, w trakcie której będzie mógł nie tylko
skorzystać z ciekawej oferty, lecz także zdobyć więcej
punktów PAYBACK. O zbliżającej się akcji dodatkowo
przypomni mu powiadomienie w aplikacji mobilnej.

PAYBACK – sposób na połączenie e-commerce ze sklepami
tradycyjnymi
Niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu PAYBACK odgrywa
także branża e-commerce. Wydarzenia ostatniego roku,
związane z globalną pandemią i kolejnymi lockdownami, tylko
podkreśliły znaczenie, jakie w XXI w. ma handel w internecie.
Dla wielu partnerów kanały online już wcześniej stanowiły
podstawę funkcjonowania, jednak wskutek niedawnych zawirowań coraz więcej marek współpracujących z PAYBACK
skupiło się na rozwoju właśnie w kierunku e-commerce.
PAYBACK oferuje bogate narzędzia dla retailerów online,
przygotowane na podstawie doświadczeń zdobytych we

Badania na grupach kontrolnych, przeprowadzane przez

współpracy z takimi platformami jak Zalando, Allegro czy

PAYBACK regularnie, potwierdzają skuteczność przyjętych

AliExpress. Spośród tych narzędzi warto zwrócić uwagę

założeń. Najważniejsze spośród udowodnionych korzyści to:

np. na vouchery dostępne dla każdego uczestnika

ILUSTRACJA

Przeciętny przyrost kluczowych wskaźników uzyskiwany przez
partnerów PAYBACK
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programu w zamian za zgromadzone punkty. Ten alternatywny względem tradycyjnych nagród rzeczowych sposób

RAMKA

nagradzania pozytywnie wpływa na satysfakcję konsumentów,

7 zalet programu PAYBACK

a przy okazji wzmacnia ich przywiązanie do marki, co ułatwia
też pozyskiwanie nowych klientów.

1

Skala. PAYBACK to największy program
multipartnerski w Polsce, zrzeszający partnerów z różnych branż w ramach jednego
ekosystemu.

2

Skuteczność. PAYBACK opiera się na zaawansowanej analityce, której podstawą jest
modelowanie behawioralne.

3

Szeroki katalog nagród. Uczestnicy programu otrzymują wiele możliwości zaspokojenia własnych potrzeb dzięki bogatej ofercie
nagród.

4

Pełne wsparcie. PAYBACK zapewnia swoim
partnerom pełne wsparcie dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii w celu
zwiększenia obrotów, podniesienia sprzedaży
i przywiązania klientów do marki.

5

Pełna mierzalność. Rezultaty osiągane
w ramach PAYBACK są w pełni mierzalne.
Uzyskane informacje stanowią przy tym podstawę planowania rozbudowanych strategii
marketingowych.

6

Łatwość przystąpienia i integracji.
PAYBACK pozwala na łatwe przystąpienie
do programu i szybką integrację w ramach
PAYBACK LOYALTY PLATFORM.

7

Brak konieczności rezygnacji z własnego
programu. Żeby przystąpić do PAYBACK, nie
musisz rezygnować z własnego programu
lojalnościowego.

Przykład
Pani Anna zgromadziła na swoim koncie sporą liczbę
punktów PAYBACK, w ofercie nagród nie znalazła jednak satysfakcjonujących ją produktów. Zdecydowała
się więc wymienić punkty na kartę podarunkową
Allegro o wartości 100 zł, którą wykorzysta podczas
dowolnej transakcji na tej platformie. Dodatkowo
punkty, które pozostały na koncie, przeznaczyła na
kilka voucherów do Zalando, które podaruje swoim
bliskim przy najbliższej okazji.

Vouchery to oczywiście tylko jeden ze sposobów, w jaki
PAYBACK wspiera handel online. Warto tu wspomnieć także
o intensywnych akcjach promocyjnych, w trakcie których
uczestnicy mogą liczyć na spory bonus punktowy. Akcje takie
jak Turbo Środa czy Mega Weekend pozwalają zdobyć o wiele
więcej punktów (zgodnie z ustalonym mnożnikiem) i napędzają obroty w sklepach partnerów. Przykładowo w czasie
pojedynczej akcji Turbo Środa zanotowano wzrost liczby
transakcji nawet do 500% w porównaniu z tym samym dniem
w poprzednim tygodniu.

PAYBACK LOYALTY PLATFORM –
błyskawiczna integracja w ramach
jednej platformy
PAYBACK LOYALTY PLATFORM (PLP) to wyjątkowa funkcja
programu. Pozwala szybko włączyć w struktury PAYBACK
nowe firmy, które mają własny program lojalnościowy. Nie
jest przy tym wymagana ich rezygnacja ani z dotychczasowego programu, ani z posiadanej już infrastruktury. Dzięki

wystarczy tylko połączenie własnych informacji o transakcjach

tym zaletom PLP znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie

z bazami danych PAYBACK.

trzeba wprowadzić nowe rozwiązania przy stosunkowo niewielkim koszcie.

Co ważne, PAYBACK zapewnia pełną integrację informacji
pochodzących od partnerów w ramach jednego systemu,

PLP to nowatorskie rozwiązanie przeznaczone dla firm

a jednocześnie dba o prywatność. Udostępnione dane po-

z sektora handlu detalicznego. Przyłączenie się do programu

zostają poufne, ponieważ są wykorzystywane wyłącznie do

w ramach PLP umożliwia skorzystanie ze wszystkich funkcji

poprawiania wyników sprzedażowych. Dzięki tej funkcji moż-

PAYBACK (analityka, mierzenie wyników, zaawansowane

liwe jest m.in. przygotowanie specjalnych akcji promocyjnych,

planowanie oferty) przy jednoczesnej płynnej integracji w ra-

które mogą obejmować sklepy kilku partnerów.

mach jednej platformy. Do implementacji tego rozwiązania

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.payback.pl.
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W stronę spersonalizowanego
dialogu – o ewolucji programów
lojalnościowych
Pandemia uderzyła w konsumentów, producentów i dystrybutorów, ale nie
zatrzymała rozwoju programów lojalnościowych. Wręcz przeciwnie. Na naszych
oczach ewolucyjnie kształtują się nowe zasady i reguły, dotyczące choćby mechaniki
programów lojalnościowych, doboru nagród czy stosowanych technologii. Na
które z tych trendów warto zwrócić szczególną uwagę?
Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

na jakie trendy warto zwrócić uwagę w obszarze programów lojalnościowych,

•

co jest największym katalizatorem tych zmian,

•

jakich pięć kluczowych tendencji trzeba uwzględnić,
żeby zbudować skuteczny program lojalnościowy,

•

dlaczego powiązanie programu lojalnościowego
z działaniami na rzecz społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR) jest tak skuteczne.

P

rogramy lojalnościowe w kolejnych latach będą zyskiwać
na znaczeniu. Nie brakuje ekspertów, którzy uważają,

że już w nieodległej przyszłości staną się najważniejszym,
najskuteczniejszym narzędziem marketingu marki. Dlaczego?
To efektywny instrument, który pozwala docierać do odbiorcy,
reagować w czasie rzeczywistym na jego potrzeby i – przy

trendy, bo to one są barometrem zmian w obszarze cu-

odpowiedniej mechanice – zachęcać go do pożądanych

stomer experience. Kto spodziewa się rewolucji, może się

zachowań. Postęp technologiczny natomiast tylko sprzy-

jednak (nieco) rozczarować. Nie widać na horyzoncie, przy-

ja jeszcze lepszemu, precyzyjniejszemu dopasowywaniu

najmniej na razie, konieczności rewizji modeli biznesowych

mechanizmów lojalnościowych do strategii biznesowych

czy marketingowych. Zmiany, choć ewolucyjne, będą jednak

producentów.

duże i ekscytujące. Zyskają na nich wszyscy uczestnicy łań-

Szybciej, dokładniej, kompleksowo
W kontekście programów lojalnościowych warto śledzić

cucha wartości – od producenta, przez dystrybutorów, po
finalnych odbiorców, którzy oczekują, że będą obsługiwani
coraz szybciej, dokładniej i kompleksowo.
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Co jest największym katalizatorem tych zmian? Eksperci

Drugi wspólny mianownik to gwałtownie rosnąca ilość

wskazują pięć kluczowych tendencji, które należy uwzględnić,

danych. To dla osób projektujących programy lojalnościowe

żeby zbudować skuteczny program lojalnościowy (ramka).

duże wyzwanie, ale i ogromna szansa – żeby wykorzystać

Nagroda? Od razu!
Spodziewane zmiany mają kilka cech wspólnych. To przede

dostępne już technologie (AI, tracking, geolokalizacja) w celu
dostarczania odbiorcom zróżnicowanych, dopasowanych
komunikatów w czasie rzeczywistym.

wszystkim – ogromna dynamika. Nawet bez zdarzeń nie-

Kolejny aspekt to rosnąca aktywność użytkowników –

oczekiwanych, takich jak pandemia, niełatwo być na bieżąco

konsumenci nierozstający się ze smartfonem podejmują

z przeobrażającymi się nieustannie usługami, produktami,

dziesiątki decyzji w bardzo krótkim czasie, są bombardowani

procesami czy nawykami konsumentów.

ogromną liczbą komunikatów. Tajemnica skutecznego marketingu tkwi więc w tym, żeby się przez ten gąszcz informacji

RAMKA

5 kluczowych tendencji,
które należy uwzględnić,
żeby zbudować skuteczny
program lojalnościowy
1

2

3

4

5

Digitalizacja wdziera się w każdy aspekt
naszego życia, nawet tam, gdzie niedawno się jej nie spodziewaliśmy – budzimy
się i zasypiamy w cyfrowym świecie, wykorzystujemy technologie w coraz to nowszych
obszarach (np. współdzielenia rzeczy i usług).
Rośnie tempo wprowadzania i upowszechniania się nowych technologii –
sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość to już nie ciekawostki naukowe, ale
realne wsparcie biznesu.
Coraz precyzyjniejsze śledzenie zachowania konsumentów i wpływanie na
nie rodzi nowe zagrożenia dla prywatności – twórcy programów lojalnościowych
muszą bardzo odpowiedzialnie zarządzać
tym ryzykiem.
Rośnie odsetek konsumentów, którzy
są już cyfrowymi tubylcami – programy
lojalnościowe muszą ewoluować wraz ze
zmianami demograficznymi.
Doświadczenie klienta nabiera jeszcze
większego znaczenia – to właśnie na tym
polu będzie się rozgrywać najbardziej zacięta
walka konkurencyjna, a programy lojalnościowe będą w niej jednym z najskuteczniejszych
oręży.

przebić.
W coraz bardziej złożonym świecie jeszcze większego znaczenia nabiorą proste, automatyczne skojarzenia – dlatego
tak ważne będą marka, jej wizerunek, wyjątkowe relacje
z konsumentem. Dobry program lojalnościowy w naturalny
sposób wzmacnia tę więź.
Dodatkowo konsument spodziewa się, że jego działanie
czy decyzja jak najszybciej – najlepiej od razu – przełożą
się na gratyfikację (lub inny spodziewany efekt). To również
wymaga transformacji programów lojalnościowych i odejścia
od starych mechanizmów, w których dominowały pieczątki
zbierane skrupulatnie na papierowej karcie rabatowej.

Zapamiętaj
Naturalnym kierunkiem ewolucji programów lojalnościowych są zintegrowane systemy zarządzania
relacjami, które będą zapewniać spersonalizowany
dialog, oparty na:
• komunikacji w czasie rzeczywistym,
• zróżnicowanych komunikatach,
• stałej interakcji,
• natychmiastowym nagradzaniu.

Integracja i automatyzacja
Fundamentem coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań
są oczywiście zmiany technologiczne. Z punktu widzenia
rozwoju sektora programów lojalnościowych za najciekawsze
uznajemy cztery aspekty tej rewolucji:

1. Integracja systemów – kasowych,
obsługi sprzedaży, raportowania wyników, naliczania punktów w programie lojalnościowych
Już dziś dostępne są rozwiązania, które pozwalają przekazywać i analizować w czasie rzeczywistym informacje
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np. o prowadzonej sprzedaży (ilość, wartość, rodzaj produktu, moment sprzedaży), ale także o tym, jakie gratyfikowane
działania podjął klient (np. napisał rekomendację, wziął udział
w sondzie). Na rynku funkcjonują już m.in. platformy lojalnościowe zintegrowane z kasami w sieciach lokalnych sklepów.
W efekcie detaliści mogą na bieżąco uzyskiwać oferty promocyjne różnych producentów i analizować dane o tym, co
i dlaczego skłania konsumentów do określonych zakupów.
Inny ciekawy kierunek to… punkty na kredyt. Klient przymierzający się do zakupu, np. w sklepie online, otrzymuje
informację o korzyści z danej transakcji (dodatkowych punktach, rabacie itp.) oraz o tym, że może skorzystać z niej już
teraz – awansem.

2. Integracja systemów B2B i B2C

4. Automatyzacja zarządzania
programem
Rosnące moce obliczeniowe, rozwiązania AI i technologie
blockchain pozwalają automatyzować kolejne obszary pro-

Na pewno, co warto podkreślić, zacierać się będzie różnica

gramów lojalnościowych. To już nie tylko dostęp do analiz

między programami B2B i B2C. Najlepsze doświadczenia z pro-

w czasie rzeczywistym, lecz także możliwość dalszego różni-

gramów dla konsumentów już dziś z powodzeniem wykorzy-

cowania działań lojalnościowych, włącznie z dopasowywaniem

stywane są w budowaniu mechanizmów lojalnościowych dla

scenariuszy do wyników sprzedaży, a nawet – do potrzeb

odbiorców biznesowych (partnerów, dystrybutorów itp.). Przede

i zachowań konkretnego użytkownika. Automatyzacja wią-

wszystkim jednak postępować będzie integracja programów

że się również ze wzrostem precyzji działań – a to bardzo

w obrębie całego łańcucha wartości: w jednym rozwiązaniu

ważny aspekt. Użytkownicy, zwłaszcza cyfrowi tubylcy, są

coraz częściej będą zaszywane benefity dla dystrybutorów

przyzwyczajeni do tego, że komunikaty ich ulubionych ma-

i klientów końcowych. To, w połączeniu z zawansowanymi

rek i produktów są zawsze „w punkt” – na temat i wysłane

technologiami (np. trackingu miejsca produktu lub usługi w łań-

w odpowiednim czasie.

cuchu dostaw i konsumpcji), pozwoli budować jeszcze ciekawsze, bardziej złożone i angażujące kampanie wielokanałowe.

Czas przebudowy

To świat niemal idealny, ale w praktyce na pewno będą

Równie intensywnie następują zmiany w mechanice pro-

dawać o sobie znać potencjalne napięcia między poszcze-

gramów. Widać wyraźnie, że po trzech dekadach rozwoju

gólnymi ogniwami łańcucha wartości. Interes producenta

rozwiązań lojalnościowych przyszedł czas na weryfikację ich

nie zawsze musi być zbieżny z interesem sprzedawcy, który

założeń strategicznych. Wiele dużych marek podjęło decyzję

chce maksymalizować swój zysk ze sprzedaży różnych, często

o gruntownej przebudowie programów. Zmiany techno-

konkurencyjnych produktów.

logiczne ułatwiają ten redesign – z palety sprawdzonych

3. Automatyzacja analiz
i raportowania

rozwiązań mechaniki programów można wybrać te, które
najefektywniej wzmacniają pożądane zachowania odbiorców.
Dalej więc będziemy stosować sprawdzone metody:

Obserwujemy intensywny rozwój rozwiązań, które zapew-

•

punkty powiązane z kwotą wydatków,

niają dostęp do danych programu lojalnościowego w czasie

•

pieczątki – przede wszystkim cyfrowe (w aplikacji itp.),

rzeczywistym (lub w ustalonych interwałach). Oznacza to, że

•

stały dostęp do korzyści,

decydenci na bieżąco mają do dyspozycji coraz szerszy zakres

•

subskrypcję,

analiz. Zaawansowane miary – RCR (repeat customer rate),

•

progi korzyści zależne od sumy wydatków,

CLV (customer lifetime value) czy NPS (net promoter score) –

•

niespodzianki.

są na jedno kliknięcie. Równie łatwo i szybko można generować rozbudowane raporty na podstawie informacji o bazie
klienckiej, dopasowane do potrzeb kadry zarządzającej.

Zwiększy się jednak stopień złożoności i precyzji dopasowania mechanizmów. To oznacza również, że rozwiązania
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wspólnotowego na rzecz ważnych celów społecznych znajdzie z pewnością odbicie w programach lojalnościowych.

Wskazówka
Dlaczego powiązanie programu lojalnościowego
z działaniami na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest tak skuteczne? Badani
odbiorcy potwierdzają, że wyżej postrzegają wartość
złotówki przekazanej na cel charytatywny niż otrzymanej. Funkcje pomocowe automatycznie zwiększają ocenę korzyści dostępnych w danym programie.
Działa także mechanizm sprzężeń zwrotnych – dużo
osób pomaga, więc rośnie nie tylko zebrana kwota,
lecz także poczucie sensu, co przyciąga kolejnych
darczyńców. Zmniejsza się też emocjonalny dystans
między marką a użytkownikiem. Łączy nas pomaganie,
a to znacznie silniejsza więź niż ta oparta na zakupie.

one-fits-all będą coraz częściej zastępowane indywidualnymi
propozycjami, tworzonymi z wyspecjalizowanymi partnerami.
Maleć będzie znaczenie programów tworzonych w formule
in-house.

Zapamiętaj
Podczas tworzenia lub przebudowy rozwiązania należy pamiętać o tym, by system korzyści był maksymalnie elastyczny i przejrzysty. Właśnie tego oczekują
konsumenci. Skomplikowane reguły zawsze będą
stanowić największą barierę wejścia do programu.
Kropką nad lojalnościowym i jest efekt „wow” – zasady
powinny zaskakiwać, a nie zanudzać.

Jeden aspekt (raczej) na pewno się nie zmieni. To prefe-

Oczywiście, CSR nie jest gotową receptą na sukces programu lojalnościowego. Przy wplataniu w program elementów
charytatywnych nie należy zapominać o wszystkich innych
uniwersalnych zasadach tworzenia dobrego systemu lojalnościowego, przede wszystkim – dopasowaniu wspieranych
działań do charakteru marki i profilu jej odbiorców.

Podsumowanie

rencje odbiorców odnośnie do nagród. Zawsze najbardziej

Pandemia w symboliczny sposób wyznaczyła początek nowe-

będą oni cenić benefity dające im swobodę wykorzystania,

go rozdziału w historii rozwoju programów lojalnościowych.

zbliżone do gotówki – takimi rozwiązaniami są karty przed-

Przyśpieszyła procesy, które zauważaliśmy już wcześniej – od

płacone, kupony czy e-vouchery na zakupy.

zmiany preferencji konsumentów (cenią oni nagrody zbliżone

Ta popularność nie dziwi: karty przedpłacone to realne

do gotówki, ale także – uczestnictwo w akcjach społecznych),

wsparcie budżetu domowego i swoboda decydowania, kiedy

przez mechanikę (programy będą coraz bardziej złożone

i na co konsument chce przeznaczyć środki. Szczególnie

w konstrukcji, ale coraz prostsze dla uczestników), po spo-

teraz, w dobie pandemii, dużego znaczenia nabierają wy-

sób dystrybucji (będzie rosło znaczenie cyfrowej dystrybucji

goda i bezpieczeństwo przekazania uczestnikowi nagrody.

nagród).

W świecie, w którym życie głównie toczy się online, odbiorcy

Nie wiemy jeszcze dokładnie, co i jak zmieni się w kolejnej

doceniają jak nigdy wcześniej cyfrową dystrybucję, np. za

dekadzie, ale jedno jest pewne: programy lojalnościowe będą

pośrednictwem e-maila (tak do odbiorców trafiają wirtualne

jeszcze ważniejszym – jeśli nie najważniejszym – składnikiem

karty przedpłacone czy e-vouchery Sodexo).

strategii budowania i wzmacniania relacji z odbiorcami.

Pieniądze to nie wszystko
Badania pokazują, że jest coś, co ma przewagę nad gotówką –
i to jeden z najciekawszych wniosków z badań nad przyszłością programów lojalnościowych. Ludzie chcą robić rzeczy
razem i uczestniczyć w działaniach, które mają sens. Taką
lekcję dały nam także pandemia i oddolne akcje wsparcia np.
systemu ochrony zdrowia czy seniorów. Ta chęć działania

Justyna Klimuk
incentive & recognition product
portfolio manager w Sodexo Benefits
and Rewards Services Polska
 justyna.klimuk@sodexo.com
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Engagement is the new black –
wpisanie działań CSR-owych
w motywację jako nowy
powertool zaangażowania

Na początku lat 90. Michael Jordan, gwiazda koszykówki, wypowiedział swoje
słynne zdanie: „Republikanie też kupują buty”. Zdanie, za które nieraz oberwał po
głowie i które stało się niewygodnym symbolem podejścia marek do zajmowania
stanowiska w kwestiach politycznych. Cytaty – także te przełomowe – mimo
wszystko z czasem odchodzą w zapomnienie. Dość emblematyczne dla dzisiejszych
czasów wydaje się jednak, że ta fraza po 30 latach wróciła jak bumerang na
usta komentatorów branży marketingowej. Nie trzeba dodawać, że w dość
przewrotnym kontekście.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

jak zmienia się rola marek w dzisiejszym świecie i jakie
ma to przełożenie na ich politykę komunikacji,

•

jak trendy społeczne zmieniają oczekiwania konsumentów wobec zaangażowania marek w sprawy
społeczne,

•

jak emocje wpływają na kształtowanie się doświadczenia marki w obszarach B2B i B2C,

•

jak wykorzystywać działania CSR-owe do budowania
pozytywnego doświadczenia z marką.

P

oza przełomowymi wydarzeniami związanymi z pandemią miniony rok 2020 obfitował także w liczne protesty,

wielotysięczne demonstracje i akcje obywatelskiego sprzeciwu, których ogromną skalę udało się zbudować m.in. dzięki

W konsekwencji mogliśmy zaobserwować, jak debata publiczna przenosi się do social mediów i zagarnia coraz większą
część naszych newsfeedów. Zjawisko to było na tyle silne, że
zainspirowało do zabierania głosu na temat palących kwestii
społecznych marki, które do tej pory w zgodzie z maksymą
Jordana od tego stroniły.

Przykład 1
Zaangażowanie marek miało różne oblicza, począwszy
od udziału w socialmediowych challenge’ach, przez
podłączanie się pod ruch Black Lives Matter (swoje
poparcie wyraziły m.in. Netflix, Lego czy Reebok),
kończąc na wsparciu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet
na rodzimym podwórku (np. E. Wedel, mBank, Avon).

wszechobecności mediów społecznościowych. To właśnie

Przekaz oparty na emocjach

one – w postaci Facebooka czy Instagrama – po raz kolejny

Niezależnie od tego, czy oceniasz takie zaangażowanie po-

udowodniły, że potrafią znacznie sprawniej niż media tra-

zytywnie czy negatywnie, z pewnością możesz się zgodzić,

dycyjne wspomagać budowanie grup wymiany poglądów

że jest to działanie mające na celu uwydatnienie wartości

i tworzenie efektu kuli śnieżnej.

prezentowanych przez markę, a tym samym sprawienie,
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że doświadczenie marki z perspektywy odbiorcy będzie
w większym stopniu odwoływało się do sfery emocjonalnej.
To skądinąd całkiem racjonalna, choć czasem też ryzykowna,
kalkulacja, która słusznie zakłada, że tam, gdzie pojawiają
się emocje, tam najprawdopodobniej pojawi się również
zaangażowanie.
Wpływ emocji na budowanie zaangażowania nie stanowi

ILUSTRACJA

Czy chciałbyś, aby marki pomagały Ci realizować prospołeczne
i prośrodowiskowe działania
w Twoim codziennym życiu?

dla praktyki marketingowej tajemnicy. Wielkie światowe
brandy już dawno podchwyciły tę filozofię i od lat konsekwentnie budują swój wizerunek na bazie emocjonalnego
przekazu i wybranego zestawu wartości, podkreślających
charakter marki. Wszystko to jest pochodną zmieniającej
się roli brandów, które znacznie silniej niż ich poprzednie
wcielenia dążą do humanizacji i brania udziału w życiu
swoich odbiorców.

Wskazówka
Marki coraz częściej wykorzystują w komunikacji content stylizowany na treści organiczne tworzone przez
użytkowników (user-generated content). Tego typu
komunikacja jest propagowana szczególnie przez
tzw. nowe media społecznościowe, np. TikToka.

Storyliving wypiera storytelling

Badanie przeprowadzone w 2018 r.
w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
na zlecenie OnePulse

Źródło: https://bit.ly/3sO200e
i motywacji. Programy te zawsze charakteryzowały się bowiem bardzo sztywnym stosunkiem kosztów całkowitych do
kosztów nagród i raczej stroniły od fajerwerków. Wydaje się

Jak zatem marki mogą tworzyć emocjonalną relację ze swoimi

jednak, że po roku wzmożonego zaangażowania obywatel-

odbiorcami? Przede wszystkim powinno im zależeć na tym,

skiego można się spodziewać zwiększonego zainteresowania

żeby w swoich działaniach wpisywać się w naturalny kontekst

rozlicznymi inicjatywami pomocowymi, co z kolei stwarza

funkcjonowania klientów. Coraz częściej słychać też głosy,

przestrzeń dla działań CSR-owych.

że po erze storytellingu nadszedł czas na erę storylivingu,
czyli jeszcze bardziej immersyjnego oddziaływania na kon-

Powertool motywacji

sumenta i zapraszania go do empirycznego zaangażowania

Ale na czym tak naprawdę opiera się skuteczność działań

w działania marki.

z wykorzystaniem CSR? Przede wszystkim odwołują się one
do nierzadko wrodzonej ludzkiej cechy – chęci pomagania.

Zapamiętaj
Działania marki muszą stanowić dla odbiorców dodatkową i rzeczywistą wartość. W innym wypadku mogą
być postrzegane jako sztuka dla sztuki. Naturalnym
narzędziem, które pozwala na przenikanie świata
marki do rzeczywistości i zaangażowanie odbiorców
na poziomie emocjonalnym, a także pozostaje zbieżne z obecnymi trendami społecznymi, jest wsparcie
motywacji działaniami CSR-owymi.

Dzięki niesieniu pomocy często czujemy się lepsi, dowartościowani. Inicjatywy pomocowe zwieńczone sukcesem
umacniają w nas wiarę w siłę ludzkiego wsparcia, dają poczucie ciepła, która sprawia, że jesteśmy w stanie pozytywniej
patrzeć na życie. Co ciekawe, znajduje to odzwierciedlenie
w praktyce – aż 87% ankietowanych w badaniu prowadzonym przez Cone Communications w 2017 r. stwierdziło,
że z chęcią nabyłoby produkt od firmy, która dzięki temu
wsparłaby ważną dla nich inicjatywę.

Oczywiście, wstępną wątpliwość może budzić wykorzystanie takich działań w kontekście wspierania lojalności

Z kolei w kontekście motywacji możliwość niesienia pomocy jest w stanie wprowadzać nasze zaangażowanie
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na kolejny poziom i nadawać mu głębszy sens. Pomoc ma

CSR w działaniach B2B

w sobie także aspekt aspiracyjny, odnoszący się do potrzeb

Warto w tym miejscu odwołać się do praktyki i przywołać

wyższego rzędu – gdy ją niesiemy, zbliżamy się do najlepszej

przykład programu motywacyjnego, w którym mechanizm

wersji własnego „ja”, którą chcielibyśmy być na co dzień.

motywacji uczestników został oparty właśnie na możliwości
włączenia ich w inicjatywę pomocową. Przykładem może

Wskazówka
Co ważne, żeby stworzyć mechanizm wykorzystujący
CSR, nie musisz zatem kreować w odbiorcach ex
nihilo chęci zaangażowania w działania pomocowe,
ponieważ jest ona zakodowana w wielu z nas. Twoim
celem musi być jednak jak największe ułatwienie użytkownikom ścieżki niesienia pomocy. Na ogół łatwiej
przecież wrzucić monetę do puszki, niż wyjechać na
drugi koniec świata, żeby kopać studnię.

być program dla przedstawicieli handlowych dystrybutorów
lodów przygotowany dla marki Augusto z mechanizmem
charytatywnym wspierającym fundację SOS Wioski Dziecięce
(przykład 2).

Przykład 2

CSR-owa pułapka
Marki wykorzystujące działania CSR-owe w swoich kampaniach nierzadko muszą się mierzyć z oskarżeniami o nieszczere zamiary i chęć wybicia się na emocjach swoich obiorców.
Dlatego tak ważne jest, aby towarzysząca tym działaniom
inicjatywa pomocowa tworzyła spójną całość z wizerunkiem wykreowanym przez markę. W przeciwnym razie akcja
może zostać uznana za nieautentyczne podpinanie się pod
szczytne przedsięwzięcie, a w konsekwencji – przyczynić się
do negatywnego odbioru marki.

Wskazówka
Należy pamiętać, aby nie traktować CSR jako narzędzia, które możesz wyjąć jak królika z kapelusza, gdy
coś poszło źle i chcesz szybko pozbyć się plamy na
wizerunku. Wręcz przeciwnie: skuteczność działań
wykorzystujących CSR jest często pochodną zaufania
odbiorców zarówno do projektowanych działań, jak
i do samej marki. Okaże się to szczególnie istotne
w przypadku akcji takich jak promocje sprzedaży,
które nie są zwyczajowo utożsamiane z działaniami
CSR-owymi. W ich przypadku niezbędny będzie odpowiedni kontekst, który zbuduje zaufanie konsumenta.

Jeżeli zatem dążysz do zaangażowania swoich odbiorców, musisz być wiarygodny. Dlatego też wybór inicjatywy
nie powinien wyłaniać się z próżni, lecz wychodzić z profilu
działalności marki oraz korespondować z jej wizerunkiem.

W programie motywacyjnym organizowanym przez
Albedo Marketing dla przedstawicieli handlowych
dystrybutorów lodów marki Augusto postawiliśmy
sobie za cel silne odróżnienie się od programów
konkurencji i wybór mechanizmu niestosowanego
dotąd na rynku.
Stworzyliśmy mechanizm charytatywny wspierający
fundację SOS Wioski Dziecięce. Oprócz standardowych premii dla przedstawicieli handlowych marka
złożyła obietnicę przelania na konto fundacji kwoty
równej liczbie sprzedanych kartonów lodów.
Dzięki temu, że akcja była idealnie wpisana w charakter produktu i niosła pozytywne przesłanie, została
bardzo dobrze przyjęta przez rynek. Świadczył o tym
22-proc. wzrost liczby dystrybutorów posiadających
w ofercie produkty marki Augusto oraz 81-proc. ilościowy wzrost sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku.
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Wsparcie sprzedaży w B2C

Na chwilę czy na dłużej?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz działania w przestrzeni

Czy korzystanie z działań CSR-owych będzie stanowiło o przy-

biznesowej czy konsumenckiej, kluczem do ich powodzenia

szłości zaangażowania w działaniach B2B i B2C? To z pewno-

będzie zawsze odpowiednie pobudzenie zaangażowania

ścią za dużo powiedziane. Na pewno jednak za pomocą takie-

odbiorców. Dlatego też mechanizmy wykorzystujące CSR

go rozwiązania marki będą dążyły do budowania silniejszych

mogą być z sukcesem adaptowane do konsumenckich akcji

więzi ze swoimi odbiorcami. W kontekście narzędziowym

wsparcia sprzedaży. Podobnie jak w przypadku inicjatyw

CSR zdecydowanie może stać się silnym wyróżnikiem me-

B2B, najważniejsze w ich projektowaniu będzie odpowiednie

chanizmowym – w obszarze zarówno budowania lojalności,

wykorzystanie kontekstu wpisującego się w wizerunek marki

jak i bezpośredniego wspierania sprzedaży. Najważniejsze

oraz jak największe ułatwienie konsumentom zaangażowania

jednak, żeby działania te były zawsze zbieżne z wartościami

się w inicjatywę pomocową.

i wizerunkiem brandu.

Żeby odnieść te rozważania do praktyki, warto posłużyć
się przykładami akcji realizowanych ostatnio przez Albedo
dla marek Danone i Hochland (przykład 3). W obu akcjach
kluczem do sukcesu okazał się odpowiednio dobrany kontekst, który ugruntował wiarygodność inicjatyw i pozwolił na

Jan Twaróg
strategic planner w Albedo Marketing
 j.twarog@albedomarketing.pl

zaangażowanie konsumentów.

Przykład 3
W akcji „Z nami pomagasz od kuchni” dla Danone konsument
wybierający promocyjne produkty marki wspierał zakup sprzętów kuchennych do domów samotnej matki. Dzięki takiemu
podejściu zbudowano wiarygodną zachętę promocyjną oraz
pozytywne doświadczenie marki.

W akcji „Dzielimy się tym, co dobre” prowadzonej dla marki
Hochland zakup określonych produktów wspierał program
dożywiania dzieci Pajacyk realizowany przez Polską Akcję
Humanitarną.
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Programy lojalnościowe
i konsumenckie wciąż na topie
Pandemia zmieniła priorytety, ale nie relacje biznesowe. Programy lojalnościowe
i promocje skierowane do konsumentów wciąż są na topie, a miesiące walki
z COVID-19 nie poskutkowały ich mniejszą popularnością. W walce o lojalność
klienta nastąpiły jednak pewne zmiany – priorytetem dla firm staje się nie tyle
pozyskanie nowych klientów, ile utrzymanie tych obecnych.
partnerów. Partnerstwa wewnętrzne zwiększają wartość

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

co daje personalizacja programu lojalnościowego,

•

na czym polega promocja hybrydowa,

•

jak pandemia zmieniła zachowania klientów,

•

jakie nagrody zyskują na popularności.

C

zy zatem firmy, które w kolejnych latach postawią na
cyfrowe rozwiązania połączone ze zbieraniem danych,

dopasowaną komunikację i e-nagrody, wygrają walkę o lojalność klienta?

Personalizacja w programach
lojalnościowych B2B
Personalizacja jest niezbędna, aby klient poczuł się dowartościowany i dostrzegł dla siebie korzyści z udziału w programie
wsparcia sprzedaży, a w efekcie – z lojalności wobec marki.
Jak wynika z badania „Adyen Retail Report 2020”, aż 71%
klientów czuje się przywiązanych do marki, o ile kojarzy im
się ona z dobrymi wspomnieniami, a komunikacja, obsługa
i oferta programu kształtują długofalowe relacje z nimi.

i atrakcyjność programu, a do współpracy możemy zaprosić
zarówno wewnętrzne siły sprzedaży, dystrybutorów i hurtowników, jak i właścicieli sklepów lub też ich pracowników.
Programy lojalnościowe i wsparcia sprzedaży, które będą
sprzyjać większej satysfakcji klienta i rozbudowanym korzyściom, zmienią sektor lojalnościowy w kolejnych latach.

 Zauważalnym trendem w programach B2B jest

kontynuowanie programów wsparcia sprzedaży celem
utrzymania klientów w trudnych czasach i odbudowania dawnych relacji sprzedażowych. Widoczne jest
również nawiązywanie do znanych i sprawdzonych
mechanik promocyjnych w nowych odsłonach. W obszarze promocji konsumenckich wciąż prym wiodą
loterie instant win jako jedna z najskuteczniejszych
form zachęcania konsumenta do zakupów produktów
w,
dyrektor strategiczny w G3 Group Sp. z o.o.

Hybryda – różnorodność
w programach i nagrodach

Co daje personalizacja programu lojalnościowego?

Hybrydowość staje się nowym impulsem do rozwoju progra-

Po pierwsze klient zyskuje możliwość wymiany zgromadzo-

mów lojalnościowych i promocji konsumenckich na rynku.

nych punktów na nagrodę zgodną ze swoimi preferencjami.

To zupełna nowość – łączenie kilku rodzajów promocji, aby

Po drugie wartość jego korzyści może być zdecydowanie

aktywizować uczestników i urozmaicać mechanizm programu.

większa, jeśli program, w którym uczestniczy, łączy kilka grup

Programy lojalnościowe nieustannie muszą zabiegać

odbiorców. To oznacza, że uczestnik jednego programu

o uwagę uczestników, stale zwiększać swoją atrakcyjność,

może zyskać dodatkowe promocje i bonusy od pozostałych

podnosić jakość oferty, a jednocześnie adaptować się do
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nowej rzeczywistości. Stąd w 2021 r. możemy się spodziewać łączenia programów lojalnościowych z akcjami
promocyjnymi, np. loteriami.

 Umiejętne łączenie różnych, czasem skrajnych

form promocji może znacząco uatrakcyjnić formułę
akcji i nadać jej powiew świeżości. Podobnie
z różnymi rodzajami nagród – popularne nagrody
rzeczowe warto uzupełniać tanimi w logistyce e-nagrodami lub nagrodami gotówkowymi. Nasz Hybrydowy
System Wsparcia Sprzedaży pozwala klientom
wdrożyć skuteczne systemy promocyjno-motywacyjne
na każdym etapie procesu sprzedaży – od B2B
po B2C – obejmujące zarówno własne siły sprzedaży,
jak i klientów, konsumentów czy handlowców
partnerów handlowych
Przemysław Kamola,
dyrektor strategiczny w G3 Group Sp. z o.o.

#ProgramyHybrydowe
i #LoterieHybrydowe – rewolucja w programach lojalnościowych B2B oraz w promocjach
konsumenckich

instant win działają na klientów jak magnes. Nieustannie
pobudzają do aktywności, częstych zakupów i lojalności

Loterie od zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem uczest-

wobec marki. O ich popularności świadczą wskaźniki: tylko

ników. Wzbudzają ciekawość z uwagi na dostępność i atrak-

w roku 2020 w promocjach zorganizowanych przez naszą

cyjność nagród, a przede wszystkim ze względu na efekt

firmę wzięło udział ponad 16 mln konsumentów, a wydaliśmy

natychmiastowej wygranej, jaki występuje w przypadku

ponad 9 mln nagród. Nasi klienci decydują się na taką formę

loterii instant win – bez długiego oczekiwania czy zbierania

promocji i łączenie programów lojalnościowych właśnie z lo-

punktów. Zasady loterii są jasne i przejrzyste i każdy uczest-

teriami – mówi Przemysław Kamola, dyrektor strategiczny

nik ma taką samą szansę na wygraną ponieważ o nagrodzie

w G3 Group Sp. z o.o.

decyduje kryterium losowości.
teczniejszych narzędzi wizerunkowych firmy. Atrakcyjne

#E-nagrodyHybrydowe – podążanie
za trendem cyfryzacji

nagrody przyciągają klientów, zachęcają ich do ciągłego

E-nagrody zyskały na popularności szczególnie w minionym

uczestniczenia w promocjach i do ponownych zakupów.

roku. Na skutek warunków epidemicznych i ograniczeń w funk-

Zyski ze sprzedaży rosną, kupujący przywiązują się do marki,

cjonowaniu biznesu zaczęły wypierać popularne bony i nagro-

dlaczego zatem nie wykorzystać tego potencjału?

dy rzeczowe w programach lojalnościowych i konsumenckich.

Dodatkowo loterie promocyjne są jednymi z najsku-

Loterie instant win – najbardziej
rekomendowane i oczekiwane
na rynku

Trend galopującej cyfryzacji odsłonił również nowe zachowania uczestników promocji. Korzystanie z e-nagród w formie
BLIK-a i e-voucherów stało się bardziej powszechne, a wybór
nagrody na platformie lojalnościowej – swobodniejszy.

Potocznie mówi się o nich, że to loterie dla niecierpliwych.

Czy to się utrzyma? E-nagrody stają się synonimem

Zarazem są one najbardziej kreatywne, atrakcyjne

komfortu klienta i optymalizacji kosztów całego programu,

i najlepiej zapamiętywane przez klientów. – Loterie

dlatego firmy w obecnych i przyszłych strategiach rozwoju
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będą wybierać proste i szybkie w implementacji rozwiązania,

lub tradycyjnie. Nie musi robić zakupów wyłącznie u jednej

jak np. e-vouchery.

marki, nie jest również ograniczony terytorialnie, dzięki czemu

Możemy przypuszczać również, że w najbliższych miesiącach e-bony staną się top nagrodą w programach B2B

można stworzyć program nawet na skalę globalną.

i loteriach konsumenckich, a marki, które dotychczas korzy-

Podsumowując…

stały wyłącznie z kart przedpłaconych i bonów papierowych,

W bieżącym roku możemy się spodziewać różnych wariantów

zaczęły je już masowo wprowadzać do swojej oferty.

rozwoju programów lojalnościowych. Marki mocno ze sobą

Korzystanie z e-voucherów jest bardzo proste. Uczestnik

konkurują – od strony zarówno technologicznej, jak i kreatyw-

programu wsparcia sprzedaży lub loterii otrzymuje e-kod

nej. Stąd prostsze i łatwiejsze w implementacji rozwiązania

w postaci ciągu cyfr na swój telefon lub adres e-mailowy,

wpłyną na utrzymanie lojalności z klientem, a personalizacja –

a następnie wykorzystuje go u różnych partnerów w e-sklepie

na kluczowe doświadczenie klienta.

Loterie instant win
1

Informacja o wygranej. W loterii instant win informacje o nagrodach najczęściej nadrukowywane są na
opakowaniach, zamknięciach produktów lub zdrapkach. Dzieje się to już na etapie produkcji, stąd nie ma
możliwości wprowadzenia zmian w późniejszym czasie. Możliwe jest też oznakowanie produktu unikatowym
kodem, a sama informacja o wygranej przeniesiona jest na stronę internetową.

2

Mechanizm loterii. Siłą loterii instant win jest natychmiastowa informacja o wygranej i ciągła, odnawialna
szansa na nagrodę wraz z zakupem każdego nowego produktu objętego warunkami loterii. W idealnych
warunkach nośnikiem informacji powinien być produkt (ew. zdrapka w miejscu zakupu). W przypadku
oznakowania produktu samym kodem uczestnik dowiaduje się o wygranej na stronie internetowej loterii,
np. zdrapuje wirtualną e-zdrapkę lub podejmuje inną aktywność.

3

Częstotliwość losowania i kryterium nagrody. Podczas planowania loterii instant win warto kierować
się po pierwsze wysokością budżetu, po drugie długością loterii, a po trzecie specyfiką nagrody.
Najczęściej spotykanym wariantem nagród są gratisowe produkty odbierane bezpośrednio w sklepach. Jest
to również najskuteczniejszy mechanizm loterii instant win, a do tego najkorzystniejszy kosztowo dla organizatora. W przypadku rejestrowania zgłoszeń przez stronę internetową dobrym pomysłem są e-nagrody
w postaci e-bonów zakupowych, ponieważ nie generują one dodatkowych kosztów logistyki.

Tradycyjne loterie
Tam, gdzie nie można zastosować mechanizmu instant win, świetnie sprawdzi się jedna z form loterii z okresowymi losowaniami nagród.
Losowanie nagród z bazy zarejestrowanych zgłoszeń uczestników (zgłoszeniem mogą być zarówno numer
paragonu, jak i określona suma punktów lub inna aktywność w programie lojalnościowym, który urozmaicamy
loterią) może się odbyć za pomocą różnych technik, np. specjalnej maszyny losującej, certyfikowanej przez
uprawnioną instytucję. To sprawdzi się przy losowaniu wielu nagród z dużej bazy zgłoszeń. Innym sposobem jest
zaangażowanie osoby do ręcznego losowania karteczki lub kapsułki z tzw. urny. Z tej opcji najczęściej korzystają
organizatorzy targów i wydarzeń w centrach handlowych, gdy dodatkowo zależy im na odpowiednim rozgłosie
i uroczystym tonie ceremonii.
Warto przy tym pamiętać, że im częściej losujemy nagrody, tym większa szansa na zaangażowanie uczestnika –
jedno losowanie nagród na koniec loterii zdecydowanie przegrywa na tym polu np. z losowaniami dziennymi
czy tygodniowymi.
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 Doświadczenie, skuteczność i elastyczność – to nie są wbrew pozorom slogany z ulotki reklamowej, a codzienne wartości,

które oferujemy naszym klientom. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu synergii naszego doświadczenia z różnych branż
i projektów do budowania skutecznych i bezpiecznych promocji tworzymy wieloletnie partnerskie relacje z naszymi klientami. Wiemy, jak odpowiedzialne zadanie mamy, i zawsze „dowozimy” projekt na czas i skutecznie. Ale przede wszystkim
jesteśmy solidnymi fachowcami, dla których nie ma rzeczy niemożliwych, i dążymy do maksymalnego odciążenia naszych
klientów, a przy tym zapewniamy im pełne raportowanie prowadzonych działań. Programy lojalnościowe i motywacyjne
są wciąż jednymi z najskuteczniejszych oręży w walce o pozyskanie i utrzymanie najlepszych klientów. Oczywiście pod
warunkiem dopasowania programu do sposobu działania i sprzedaży firmy, w czym zdecydowanie pomaga powierzenie
organizacji programu wyspecjalizowanej i doświadczonej agencji. Z mojego doświadczenia wynika, że nie ma nieskutecznych promocji – są tylko promocje niedopasowane do warunków rynkowych i oczekiwań grupy docelowej
Przemysław Kamola,
dyrektor strategiczny w G3 Group Sp. z o.o.

W dalszym ciągu nie możemy być pewni, kiedy sytuacja
epidemiczna się ustabilizuje. Wiele firm nadal funkcjonuje
w standardzie pracy zdalnej, zatem – tak jak w minionym
roku – możemy przypuszczać, że programy lojalnościowe

Więcej informacji znajdziesz na stronie WWW:
www.g3.com.pl.
Zapraszamy do współpracy:  p.kamola@g3.com.pl.

i konsumenckie oraz e-nagrody nie stracą na popularności.

Reklama

Promocje to magnes,
przyciągniemy nimi
Twoich klientów

Eksperci od lojalności.

g3.com.pl
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Autor: Jędrzej Bolek

Nowa droga do motywacji
i lojalności w biznesie
w czasach COVID i post-COVID
Pandemia koronawirusa wymusiła duże zmiany w wielu branżach i dziedzinach
gospodarki. Znacząco wpłynęła na rynek pracy i relacje w biznesie, nie tylko na
linii pracodawca – pracownik, lecz także w relacjach firma – kontrahent. Z uwagi
na obowiązujące restrykcje, ale też w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie, praca
przeszła w tryb zdalny, przez co spotkania z klientami odbywają się w sieci.
kanałów cyfrowych dla biznesu radykalnie wzrosło. Liderzy

Z artykułu dowiesz się m.in.:

J

•

jak nowa rzeczywistość pandemiczna wpływa na
lojalność klientów,

•

jak w obliczu pandemii COVID-19 zmienia się rola
handlowców,

•

dlaczego warto łączyć elektroniczne nagrody z nowoczesną platformą lojalnościową.

ak pokazują dane z raportu CBRE „The Future of the
Office”1, 67% pracodawców liczy na to, że do połowy 2021 r.

wszyscy pracownicy wrócą do biur. Bardziej realistycznie
do tej kwestii podchodzą dyrektorzy zarządzający – 34%
przyznaje, że nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Wątpliwości
i obawy przed powrotem wynikają m.in. z oporu samych
zatrudnionych (70%).

Wirtualne modele sprzedaży

sprzedaży oceniają je jako blisko dwa razy istotniejsze niż
przed pandemią3.

Wskazówka
Nową rzeczywistość, w której funkcjonujemy już od
ponad roku, warto rozpatrywać nie tylko w kategorii
kryzysu, nieoczekiwanych zmian czy konieczności
dostosowania procedur, lecz także jako szansę. To
dobry moment na analizę sytuacji biznesowej, zastanowienie się nad tym, co działa, a co należałoby
ulepszyć lub wyeliminować, żeby wyjść z tej sytuacji
obronną ręką. Można poszukać nowych rozwiązań,
wdrożyć narzędzia, które pomogą zoptymalizować
koszty i zredukować straty finansowe, spojrzeć inaczej
na naszych dotychczasowych partnerów biznesowych
i klientów. Mówi się, że o kryzysie nie warto myśleć
jak o końcu pewnej epoki – lepiej utożsamiać go z początkiem czegoś nowego, szansą na rozwój i zmianę
dotychczasowego podejścia.

Utrzymująca się od ponad roku sytuacja pandemiczna zaburzyła naturalne mechanizmy podtrzymujące zaangażowanie i lojalność w relacjach między pracownikami działów
sprzedaży a zewnętrznymi partnerami. Liczba wizyt handlowych czy kontaktów z klientami spadła niemal do zera –
zdalna sprzedaż stała się koniecznością. Sprzedawcy B2B
zareagowali na te zmiany błyskawicznie – ok. 90% z nich
przeszło na wirtualne modele sprzedaży: screen to screen2.
Od początku kryzysu związanego z COVID-19 znaczenie

1. „The Future of the Office” – raport CBRE, 2020, dostęp online: https://www.cbre.com/thewayforward/the-future-of-theoffice?article=%7B8981f106-ebe6-4aef-a42d-78ec2223bdbf%7D.
2. „The B2B digital inflection point: How sales have changed during
COVID-19” – raport McKinseya, 2020, dostęp online: https://www.
mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-b2b-digital-inflection-point-how-sales-have-changedduring-covid-19#.
3. Tamże.
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Handlowiec zaufanym doradcą
i partnerem klienta
Handlowcy, których praca zawsze wiązała się z bezpośrednim kontaktem z klientem w terenie, musieli wypracować
nowe, skuteczne procedury, nauczyć się innego sposobu
zarządzania czasem i energią, co dla 55% z nich stanowi duże
wyzwanie4. Zmiany te sprawiły, że rola handlowca nabrała
szczególnego znaczenia. Bardziej niż kiedykolwiek stał się on
zaufanym doradcą i partnerem klienta – służy radą, pomocą
i wsparciem. Dzięki swojemu doświadczeniu i znajomości
biznesu klienta jest w stanie współtworzyć z nim scenariusze
wyjścia z kryzysu i proponować rozwiązania szyte na miarę
bieżących potrzeb.

Digitalizacja i automatyzacja
programów lojalnościowych
Globalne dane pokazują, że czasy COVID i post-COVID to
dobry moment na wdrożenie zdigitalizowanych rozwiązań
lojalnościowych, napędzających sprzedaż. W porównaniu
z bonami czy nagrodami rzeczowymi to nowoczesne, bez-

Cyfrowe nagrody

pieczne narzędzie, pozwalające uczestnikom programu na

Restrykcje wynikające z pandemii, w tym konieczność utrzymy-

indywidualne zarządzanie skalą korzyści. Ponad 91% firm

wania dystansu społecznego – choć niewygodne dla większo-

korzystających dotychczas z programów wsparcia sprzedaży

ści społeczeństwa – przyczyniły się do zdjęcia z handlowców

5

kierowało je do sektora B2B . Od lojalności i partnerskich

„ciężaru” działań lojalizacyjnych. To kolejna zasługa postępu-

relacji z klientem zależy bowiem sukces sprzedaży, a tym

jącej cyfryzacji i automatyzacji, w tym dedykowanych platform

samym – całego biznesu.

i programów, dzięki którym pracownik może przeznaczyć
więcej czasu na właściwą sprzedaż. Cyfrowe nagrody –

Zapamiętaj
Odpowiednio „zaopiekowany” pracownik wykorzysta
swoje mocne strony, kompetencje i talenty, aby zwiększyć poziom transakcji. Programy lojalnościowe nie
tylko wspierają utrzymanie lojalności wśród klientów,
lecz także pomagają zoptymalizować koszty firmy.
Warunkiem jest ich prawidłowe wdrożenie, a sam
mechanizm powinien bazować na prostych zasadach
oraz atrakcyjnych nagrodach.

W ostatnich latach ponad 65% firm korzystało z programów
lojalnościowych jako narzędzia, które efektywnie zwiększa
wolumen sprzedaży produktów. Aż 83% liderów sprzedaży
dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania przekroczyło wartości
zakładane w planach sprzedażowych o 20%. Ponadto co drugi
z programów oparty był na kartach premiowych6.

np. wspomniana wcześniej karta premiowa, e-voucher czy
platforma lojalnościowa – pozwalają zarządom i kierownictwu modyfikować je w czasie rzeczywistym, w zależności od
sytuacji rynkowej czy aktualnych potrzeb. Co więcej, odpowiednio przygotowany program umożliwia szybką reakcję,
bieżący kontakt KAM-ów z klientem, wsparcie i doradztwo.

4. „Selling in a Crisis”, „Sales Performance” 2020, nr 6, dostęp online:
https://www.sales-consultancy.com/wp-content/uploads/2020/06/
Raconteur-PDF-June-20.pdf.
5. „Innowacje cyfrowe siłą marek w czasach kryzysu”, dostęp online: https://edenred.pl/baza-wiedzy/artykuly/
innowacje-cyfrowe-sila-marek-w-czasach-kryzysu.
6. „Najnowsze trendy w programach lojalnościowych B2B2C” – badanie ICAN Institute, 2019, dostęp online: https://edenred.pl/
sites/default/files/reports/najnowsze_trendy_w_programach_lojalnosciowych_ebook_edenred.pdf.
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W Edenred od kilku lat notujemy coraz większe zaintere-

Obecnie – dzięki połączeniu zalet elektronicznej nagrody

sowanie programami lojalnościowymi opartymi głównie na

z nowoczesną platformą lojalnościową – mamy możliwość

kartach przedpłaconych. Cyfrowa forma nagród nie dość, że

natychmiastowej komunikacji ze wszystkimi uczestnikami

jest bezpieczna, to także charakteryzuje się największą ela-

programów. Za sprawą zalet aplikacji mobilnych, np. wia-

stycznością w wyborze gratyfikacji, szybkością realizacji oraz

domości push, firmy mogą nie tylko być w stałym kontakcie

niskim kosztem w porównaniu z nagrodami materialnymi.

ze swoimi klientami, lecz także stać się ich bliskim partne-

Programy partnerskie i lojalnościowe zyskują na popularno-

rem. Ten nowoczesny kanał komunikacji z kontrahentem

ści, ponieważ przynoszą firmom wiele wymiernych korzyści.

umożliwia bieżące informowanie go o zmianach na rynku,
konsekwencjach tych zmian w odniesieniu do jego biznesu

Wskazówka

czy nowościach w ofercie firmy. Sądzę, że nadchodzące

Z badania przeprowadzonego przez ICAN Institute
na zlecenie Edenred wynika, że 97% ankietowanych
widzi w takich programach szansę na zwiększenie
sprzedaży. Z kolei 84% badanych wskazuje, że takie
rozwiązania stanowią doskonałe narzędzie motywacyjne dla klientów7. Dobry program lojalnościowy
pomaga bowiem w tworzeniu długoterminowych
relacji opartych na nowych kanałach komunikacji.
Oprócz tego doskonale poprawia wizerunek przedsiębiorstwa i przyciąga do niego nowych klientów.

interesowania nowoczesnymi programami lojalnościowymi,

miesiące pokażą jeszcze większy niż dotychczas wzrost zaktóre stały się częścią naszego codziennego życia.
Jędrzej Bolek
senior key account manager
w Edenred Polska Sp. z o.o.
 jedrzej.bolek@edenred.com

7. „Wyzwania sprzedaży” – badanie Edenred, ICAN, 2019, dostęp online: https://edenred.pl/baza-wiedzy/artykuly/programlojalnosciowy-jak-stworzyc-odpowiedni.
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Program lojalnościowy B2B –
jak zwiększyć sprzedaż
bez powiększania zespołu
handlowców?
Programy lojalnościowe mają już ponad 100-letnią tradycję i sprawdzony
mechanizm wsparcia sprzedaży. Bez wątpienia wśród klientów B2B (takich jak
hurtownie, sklepy i punkty usługowe) z każdym rokiem zyskują na popularności
i są realną konkurencją dla innych narzędzi pracy handlowców (np. CRM).
droga do tworzenia punktów styku klienta z marką. Sieć daje

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

co ma wspólnego dobry lider z trenerem drużyny
piłkarskiej,

•

jak zatrzymać w firmie najlepszych handlowców,

•

dlaczego aż 80% klientów w Twojej bazie to „leady
sieroty”.

Jeżeli chcesz wygrać mecz,
musisz stwarzać okazje
Kilka lat temu, uzbrojona w „rozum i serce” (doświadczenie
sprzedawcy i empatię fizjoterapeuty), stanęłam jako lider
przed kilkuosobowym zespołem sprzedażowym, aby go
poprowadzić.
Co było dla mnie najważniejsze na początku tej drogi?

ogromne możliwości w zakresie prowokowania okazji do kontaktu, poznawania firmy czy produktu, pozyskiwania nowych
klientów oraz budowania relacji z obecnymi partnerami.

Wskazówka
W firmie zadbaj o wielokanałowość. Zaznacz swoją
obecność w internecie dla klientów B2B za pomocą adresu strony WWW programu lojalnościowego
OFFENSIS przypisanej do Twojej marki. Adres witryny
jest wygodną reklamą, dlatego powinien pojawiać się
w stopce wiadomości każdego Twojego pracownika,
być na etykiecie każdego produktu, materiału POS itp.

Za 50% sprzedaży w firmie odpowiada tylko 10% handlowców

Przede wszystkim chciałam dojść do momentu, w którym

Prawo Price’a to brutalna reguła nierównej dystrybucji. Mówi

klient sam dzwoni, pisze, pyta lub składa zamówienie, czyli kie-

ono, że połowę pracy wykonuje tyle osób, ile wynosi pierwia-

ruje swoje zainteresowanie w stronę naszej firmy. Widziałam

stek kwadratowy z całkowitej liczby członków teamu, którzy

i wiedziałam, jak takie okazje mobilizują zespół do jeszcze

w niej uczestniczą. Zasada ta obowiązuje wszędzie tam, gdzie

bardziej wytężonej pracy. Poza tym uczą go współpracy

rezultaty zależą od kreatywności i produktywności, a więc

i budują jego pewność siebie w zakresie produktu, który

dotyczy też zespołów sprzedaży.

sam się sprzedaje.
Skąd brać te okazje? Odpowiedź jest jedna: z internetu.
Bezsprzecznie od kilku lat to najtańsza i najefektywniejsza

Oznacza to, że nie wszyscy sprzedawcy w Twoim dziale będą liderami z ponadprzeciętnymi wynikami. Jako ich
kierownik czy właściciel firmy masz więc przed sobą dwa
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Za zakupione produkty samodzielnie wybierają nagrody online
w serwisach i sklepach internetowych oraz stacjonarnych.
Dzięki temu handlowiec może ich odwiedzać rzadziej, a dzięki
temu ma więcej czasu na pozyskiwanie nowych odbiorców
i sprzedaż w kolejnych punktach. Proste, prawda?
Co jeszcze zyska Twoja firma? Względny czas i stabilność
obrotów w razie braków kadrowych. Pamiętaj, że lojalny
klient będzie pamiętał o zakupach bez wizyty czy telefonu
przedstawiciela.

Zapamiętaj
ważne zadania do wykonania. Po pierwsze musisz zatrzymać
najlepszych. Po drugie – wspierać tych, którzy radzą sobie
nieco gorzej, ale mają potencjał.
Teraz to naprawdę proste. Wystarczy dać im narzędzie,
które zwiększy ich produktywność i pozwoli im obsługiwać
duże bazy klientów, a przy tym utrzymywać pozytywne relacje
i doświadczenia z Twoją marką.
Program lojalnościowy OFFENSIS oprócz tego, że pomaga

Im więcej klientów w bazie ma handlowiec, tym lepsze wyniki może osiągać i bardziej intensyfikować
zyski. Program lojalnościowy OFFENSIS działa online
24 godz. na dobę. Pozyskuje i angażuje klienttów
w zakupy niezależnie od sił sprzedażowych w terenie
czy biurze.

20% klientów przynosi 80% zysków, a co robią pozostali?

pozyskać klientów, dodatkowo ułatwia ich utrzymanie i wzma-

Zasada Pareta to kolejna brutalna prawda o nierównej dys-

ga lojalność bez udziału handlowca. Twój pracownik działu

trybucji. W biznesie mówi o tym, że zaledwie część Twoich

sprzedaży pozyskuje klientów, którzy kupują częściej i więcej.

klientów generuje większość zysków (ilustracja).

ILUSTRACJA

Zasada Pareta
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RAMKA

Jeżeli chcesz zwiększyć sprzedaż bez powiększania zespołu handlowców
1

Stwarzaj okazje do pozyskiwania nowych klientów i kontaktu z nimi za pomocą uruchamiania kolejnych
kanałów komunikacji, w tym internetu.

2

Pomagaj handlowcom obsługiwać coraz większe bazy klientów, aby mogli zarabiać więcej i nie opuszczali
zespołu.

3

Troszcz się o małego klienta. Nie pozwól mu odczuć, że jest gorszy – on także buduje Twój sukces na rynku.

Większość baz sklepów czy punktów usługowych to klienci, którzy nie są atrakcyjni dla zespołu sprzedaży, przez co

detaliczną bez konieczności powiększania swojego zespołu
o kolejnych handlowców.

najczęściej zostawia się ich samym sobie lub – co gorsza –
konkurencji.
Czy są Ci potrzebni? Tak, jak najbardziej, ponieważ budują
wizerunek marki na rynku. Jak o nich zadbać, żeby nie stracić dużo pieniędzy, czasu i energii handlowców? Wystarczy
zarejestrować ich w programie lojalnościowym OFFENSIS,
który skutecznie i tanio zmobilizuje ich do zakupów i sprawi,
że poczują się ważni i zadbani.
Automatyczna dystrybucja e-bonów, które po wymianie
za zgromadzone punkty trafiają na konto uczestnika, to
przynajmniej 30% oszczędności dla organizatora programu (nie musisz magazynować, pakować i wysyłać nagrody
do klienta) i szybka gratyfikacja dla odbiorców. Ta ostatnia
ma realny wpływ na poziom ich zaangażowania, tak ważny

Elżbieta Ochlik
product owner, kierownik sprzedaży
w labGAN; ma blisko 15-letnie doświadczenie w sprzedaży telefonicznej i bezpośredniej, jej ostatnie lata
to intensywna współpraca z zespołami IT w zakresie tworzenia cyfrowych
narzędzi poprawiających wyniki zespołów sprzedażowych
 centrala@labgan.com
 62 737 88 32
linkedin.com/company/labgan
facebook.com/labgancom

w sprzedaży premiowej. Im szybciej otrzymasz nagrodę,
tym szybciej i bardziej zaangażujesz się w całą zabawę – ta
zasada naprawdę działa!

Przykład
Koszt wysyłki nagrody rzeczowej o wartości 25 zł wynosi ok. 40 zł. Wliczamy w to koszty magazynowania,
pakowania, wysyłki i prowizji. Przy automatycznej
dystrybucji e-bonu o tej samej wartości płacisz tylko
prowizję – maksymalnie 4 zł. Czy dostrzegasz te
oszczędności?

Zapraszam do rozmowy o najtańszym programie lojalnościowym B2B na rynku, dzięki któremu zwiększysz sprzedaż

Zespół labGAN na tle konkurencji wyróżnia się charyzmą i ambicją. Jesteśmy praktykami biznesu i kodowania. Mamy na koncie sfinalizowane oraz wciąż trwające
projekty we współpracy z marką K2. Konsekwentnie
komercjalizujemy stworzone dotychczas rozwiązania,
które pomagają kolejnym polskim markom w osiąganiu
sukcesu na rynku. Specjalizujemy się w narzędziach dla
firm pracujących w rozbudowanym modelu dystrybucji,
w którym kluczową funkcję pełnią pośrednicy (np. hurtownie, sklepy i punkty usługowe).
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Grywalizacja w świecie VUCA
„Po zmianie obecnego porządku rzeczywistość będzie VUCA” – zapowiedzieli
amerykańscy wojskowi tuż przed zakończeniem zimnej wojny. Oznaczało to, że
realia staną się zmienne (volatility), niepewne (uncertainty), złożone (complexity)
i trudno będzie w nich cokolwiek jednoznacznie ocenić lub przewidzieć (ambiguity).

Z artykułu dowiesz się m.in.:

I

•

jaką rolę w biznesie odgrywa podejście „zwinne”,

•

czym jest rzeczywistość VUCA i jak sobie z nią radzić,

•

co sprawia, że grywalizacja przynosi efekty,

•

jakie korzyści dla biznesu daje łączenie edukacji
z rozrywką.

kierunek, w jakim podąża świat od 30 lat, pokazuje, że się
nie mylili. Rzeczywistość staje się coraz bardziej VUCA –

z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, a nawet z dnia na
dzień. Zmienność i niepewność dotyczą wielu obszarów
naszego życia.

„Zwinność” w nowej rzeczywistości
Czy jako rodzic tegorocznej maturzystki mogę w wiarygodny
sposób podpowiedzieć córce, jaki kierunek studiów warto
wybrać? Próbowałem:
– Wybierz filologię, tak lubisz język angielski – zasugerowałem.
– A co, jeśli sztuczna inteligencja spowoduje, że za parę lat zawód tłumacza nie będzie już nikomu potrzebny? – zapytała…
Czy wobec tych postępujących dynamicznie zmian i powszechnej dezaktualizacji wiedzy jesteśmy bezradni?

Co zrobiliśmy? W ciągu kilku miesięcy ja i mój zespół

Kluczową kompetencją XXI w. będzie „zwinność”, czyli umie-

nauczyliśmy się prowadzić szkolenia online. Stworzyliśmy

jętność błyskawicznego dostosowywania się do warunków

nowe i gruntownie przerobiliśmy dotychczasowe programy

otoczenia (rynkowych, biznesowych, społecznych). Jej zna-

nauczania. Zaktualizowaliśmy swoje metody i ofertę, aby

czenie odczułem na własnej skórze, kiedy w ciągu jednego

zaadaptować je do kształtującej się dopiero, pandemicznej

dnia straciliśmy jako firma blisko setkę zaplanowanych dni

rzeczywistości i nowych potrzeb naszych klientów.

szkoleniowych.
Przykro nam” – usłyszałem 13 marca 2020 r. od wszystkich

W świecie biznesu istnieje odpowiedź na rzeczywistość VUCA

swoich klientów.

Jest nią ten sam akronim. Poszczególne litery oznaczają w

„W obliczu sytuacji pandemicznej rezygnujemy ze szkoleń.
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nim jednak zupełnie co innego. Odpowiedzią na niepewność,
niestabilność i złożoność powinny być klarowna, regularnie
uaktualniana wizja oraz otwartość i dążenie do zrozumienia
sytuacji w celu szybkiego zareagowania na zmiany i dostosowania się do nich (ilustracja 1).
Rzeczywistość i odpowiedź VUCA mogą dotyczyć rynku
i relacji firma – klienci. Mogą również odnosić się do procesów wewnętrznych, zachodzących między organizacją
a tworzącymi ją ludźmi.
W obu przypadkach błyskawicznie rozwijającym się trendem wynikającym ze zmieniającej się rzeczywistości jest
grywalizacja. To przeniesienie mechanizmów znanych z gier
do realnego świata w taki sposób, aby zmieniać i kształtować
ludzkie zachowania.

Zapamiętaj
Grywalizacyjne programy lojalnościowe i motywacyjne wykorzystują różne bodźce w celu modelowania
zachowań konsumentów i pracowników. Do najpopularniejszych należą:
• możliwość porównywania się z innymi,
• możliwość nawiązywania kontaktu i relacji,
• możliwość chwalenia się statusem,
• możliwość zdobycia nagrody,
• możliwość zaspokojenia potrzeby ciekawości,
• satysfakcja z pokonywania trudności i osiągania
celów.

Grywalizację trzeba umieć
wykorzystać

Skuteczność tej strategii rośnie, ponieważ postmilenialni1

Wiedzą o tym marketingowi specjaliści. Myślę, że każdy z nas

gracze stają się coraz liczniejszą i ważniejszą grupą społecz-

zbierał lub zbiera naklejki, odznaki czy punkty, które po pew-

ną – zarówno wśród konsumentów, jak i na rynku pracy.

nym czasie wymienia na nagrody.

1. Post-Millennials – inaczej: pokolenie Z, generacja Z, gen Z. Pokolenie ludzi urodzonych w drugiej połowie lat 90. i po 2000 r. Często
określa się ich jako generację wychowaną przez gry komputerowe.

ILUSTRACJA 1

Odpowiedzią na rzeczywistość VUCA jest adaptacja organizacji
do nowych warunków

Źródło: opracowanie własne autora
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Grywalizacja jest obecnie stosowana do angażowania klientów, motywowania pracowników, w szkoleniach i edukacji,
zarządzaniu innowacjami, rozwoju osobistym, zrównoważonym rozwoju, w obszarze zdrowia i dobrego samopoczucia –
a lista zastosowań wciąż rośnie.

Przykłady
•
•

•

Firma Nike stworzyła platformę Nike+, aby zachęcić entuzjastów fitnessu do przeniesienia
swoich treningów na wyższy poziom.
Khan Academy – największa platforma edukacyjna na świecie – wykorzystuje grywalizację,
aby zwiększyć możliwości uczenia się użytkowników i motywować ich do dalszego rozwoju.
Najbardziej znanym wykorzystaniem grywalizacji było zastosowanie jej przez US Army jako
narzędzie rekrutacyjne. Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do armii musieli pobrać
grę, w której testowano ich umiejętności, refleks
oraz radzenie sobie ze stresem, aby sprawdzić,
czy są materiałem na żołnierzy.

Istnieje jeszcze jeden ważny powód, na który chciałbym
zwrócić szczególną uwagę. Jak już wspomniałem, istotą gier
jest dobrowolność. Wiąże się to z tzw. motywacją wewnętrz-

Rozmowy z naszymi klientami pokazują, że wewnętrzne

ną. Gracz musi po prostu chcieć grać. Niestety, jeśli nie czuje

programy motywacyjne oparte na grywalizacji nie są tak

się wystarczająco kompetentny, nie może być mowy o budo-

skuteczne jak ich rynkowe odpowiedniki – programy lojalno-

waniu motywacji wewnętrznej2. I to jest właśnie częsty powód

ściowe. Wiele osób wierzy w ogromny potencjał tej metody.

nieangażowania się w grywalizacyjne programy motywacyjne:

Niebezpodstawnie. Zapomina jednak o dość poważnym „ale”.

„Nie gram, bo nie wiem, jak mam poprawić poziom konwersji

Część pracowników po prostu nie chce się w te mechanizmy

klientów w CRM. I nie mam najmniejszej ochoty widzieć się

angażować.

na samym dnie tabeli porównującej wyniki”.

„Jak to, grywalizacja musi być dobrowolna? Mamy wydać
spore pieniądze na coś, co być może nie będzie wykorzystywane nawet przez połowę zespołu?” – taką obiekcję usłyszałem ostatnio od jednego z potencjalnych klientów.
Rzeczywiście, udział w programie grywalizacyjnym nie może
być wymuszony. A myślenie, że narzucenie uczestnictwa
rozwiązuje problem frekwencji, jest błędne.
Obowiązkowy udział zabija istotę gry, z której należy czer-

Wskazówka
Dostarczenie graczom aktualnej, wartościowej wiedzy
i praktycznych wskazówek, jak skutecznie osiągać
cele, może być równie ważne jak pozostałe elementy wpływające na atrakcyjność gry, a często nawet
ważniejsze.

pać przyjemność. Bycie zmuszanym do czegoś rzadko wiąże

Grywalizacja uczy i bawi

się z odczuwaniem satysfakcji. Istnieje zresztą wiele innych

Sam jestem lojalnym i długoletnim użytkownikiem kilku apli-

przyczyn, dla których programy motywacyjne oparte na

kacji grywalizacyjnych, które pomagają mi osiągać ważne dla

grywalizacji nie są dla części pracowników zbyt atrakcyjne.

mnie cele. Używanie ich daje mi sporo frajdy. Motywujące

Zdarza się, że są to podstawowe błędy w stawianiu celów.
Pracownicy nie zaangażują się, jeśli uznają je za śmieszne,
banalne lub nieosiągalne. Często również w ich ocenie nagrody są mało atrakcyjne, a scenariusz gry – niewciągający.
Bywa też, że uczestnicy otrzymują zbyt mało niezależności
w działaniu.

2. Według Richarda Ryana i Edwarda Decciego – twórców self-determination theory (w języku polskim nazywanej często teorią
motywacji wewnętrznej) – poczucie posiadania kompetencji jest
jednym z czterech źródeł motywacji wewnętrznej. Pozostałe to
poczucie autonomii, sensu i więzi.
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jest awansowanie na kolejne poziomy, komunikowanie się

i motywacji. Pomogą zaprojektować i wdrożyć skuteczne

z innymi użytkownikami czy przyjmowanie miłych informacji

rozwiązania (ilustracja 2).

zwrotnych na temat postępów, które robię. Każda z tych

Cykle szkoleniowe CoLEAD opracowane przez firmę

aplikacji daje mi również możliwość uczenia się i zdobywa-

Biznestor zawierają najświeższą wiedzę z zakresu skutecz-

nia wiedzy, co w sposób trwały podnosi moje kompetencje.

nej sprzedaży, budowania efektywności i przywództwa.

Regularnie korzystam z opcji: „lekcje” na Chess.com, „wska-

Polecam skorzystanie z kompetencji i doświadczenia tre-

zówki” na Duolingo i „trening” w Garmin Connect.

nerów Biznestora wspólnie z Motivation Direct – ekspertami
w tworzeniu grywalizacyjnych programów lojalnościowych

Zapamiętaj
Aby skutecznie angażować maksymalną liczbę pracowników w grywalizację, należy łączyć mechanizmy
i fabułę dobrej gry z edukacją. Dzięki temu uczestnicy
nie tylko będą spędzać miło czas, lecz także poczują,
że rozwijają swoje kompetencje, a sama gra pomaga
im osiągać wyznaczone cele. Wiedzę i praktyczne
wskazówki udostępniane w programach motywacyjnych należy też regularnie uaktualniać. W świecie
VUCA coś, co działało wczoraj, dziś może już
być nieaktualne.

Menedżerom i właścicielom firm zainteresowanym grywalizacją polecam współpracę z partnerami, którzy świadczą
w tym zakresie kompleksowe usługi. Mają oni odpowiednią

i motywacyjnych.
Bartłomiej Sapała
trener, coach i konsultant; szkoli z zakresu sprzedaży, zarządzania
i efektywności osobistej; prowadzi
kompleksowe projekty doradcze w firmach produkcyjnych i handlowych angażujące ekspertów z wielu dziedzin
zarządzania; autor publikacji i współautor książek biznesowych; prowadzi
zajęcia z efektywności osobistej na
podyplomowych studiach dla HRBP
w Akademii Leona Koźmińskiego
 bsapala@biznestor.pl

wiedzę i bogate doświadczenie, znają się na grach, biznesie

ILUSTRACJA 2

Nowoczesne szkolenia biznesowe to wsparcie dla firm
w rzeczywistości VUCA

Źródło: Biznestor.pl
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5 porad, jak uniknąć porażki
podczas tworzenia programu
wsparcia sprzedaży
Jak sprawić, żeby program wsparcia sprzedaży – z reguły dość kosztowna
pozycja w budżecie firmy – nie okazał się porażką? Przecież płacisz handlowcom
wynagrodzenie, a zarazem decydujesz się na program, który ma ich motywować
do osiągania konkretnych wyników! Musisz więc oszacować ryzyko finansowe.
Co więcej, źle przeprowadzony program wzmaga frustrację, poczucie straty
czasu i energii. Jak zatem ograniczyć ryzyko błędów? Warto zwrócić uwagę na
pięć ważnych kwestii.
Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

czego unikać, żeby zwiększyć szansę na sukces w programie wsparcia sprzedaży,

•

jakie są różnice między oczekiwaniami menedżerów
a oczekiwaniami uczestników programu,

•

jakie praktyczne działania możesz wdrożyć w programie.

1. Nierealny cel
Cel musi być jasny i osiągalny. Jeśli zależy Ci na zwiększeniu
motywacji zespołu, to nagroda nie może być w zasięgu tylko
gwiazd sprzedaży – one zazwyczaj i tak mają motywację i są
pierwsze na mecie. Sukcesem firmy jest podniesiona skuteczność całego zespołu, nie – wybranych jednostek.

Wskazówki
•
•
•

Ułóż program tak, żeby zwyciężali nie tylko najlepsi. Szanse na choćby mniejsze nagrody powinni mieć wszyscy
uczestnicy.
Zamiast nagród dla trójki najlepszych warto zastosować system mieszany: progowy + ranking.
Najlepiej wyznacz wyzwania proste, osadzone w czasie – tak, by nie trzeba było długiej analizy, tylko żeby jasno było
wiadomo, co robić. Dzięki temu każdy uczestnik będzie miał poczucie, że jest o co walczyć.
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niu do poradnika „Programy wsparcia sprzedaży” wskazało,

2. Zawiłe zasady, zniechęcające
regulaminy

że najważniejszą cechą dobrego programu jest realność

Zabiegani ludzie gonią za targetem. Nikt nie ma czasu wczy-

stawianych w nim celów (wykres 1).

tywać się w długi, skomplikowany regulamin konkursu,

Warto wiedzieć, że aż 95% handlowców pytanych w bada-

WYKRES 1

Ocena programów wsparcia sprzedaży przez handlowców

Źródło: poradnik „Programy wsparcia sprzedaży”, dostęp online: https://b2b.katalogmarzen.pl/landing/
programy-wsparcia-sprzedazy
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napisany drobną czcionką w sposób zrozumiały tylko dla
prawników. Dołóż do tego wiele skomplikowanych czynności
i konieczność wysiłku ponad miarę – zniechęcenie gotowe.
Jeśli nie chcesz stracić motywacji uczestników – określ proste zasady.
Uwaga: oczekiwanie prostoty zasad pojawiło się na
drugim miejscu wśród odpowiedzi na pytanie o czynniki sukcesu programów wsparcia sprzedaży w badaniu

Przykład
Załóżmy, że celem jest zachęta do social sellingu.
Upewnij się, czy dobrze wdrożyłeś w to zagadnienie
zespół sprzedażowy: czy handlowcy przeszli szkolenie,
czy mają poprawnie stworzone profile na LinkedInie
i w konsekwencji – czy mechanizm został dostosowany do możliwości Twojego zespołu.

przeprowadzonym przez Katalog Marzeń (wykres 2).
Upewnij się także, czy pracownicy są wyposażeni w wiedzę
i narzędzia dające im szanse na sukces.

Można wspierać programem rozwój nowych kompetencji. Ważne jest, by dobrze określić progi i realność
osiągnięcia sukcesu.

WYKRES 2

Kluczowe czynniki sukcesu
programu wsparcia sprzedaży

3. Nieadekwatna nagroda może
zabić dobry projekt programu
Jak dobrać słabe nagrody? Nie brać pod uwagę preferencji
uczestników, przekazywać im powtarzalne gadżety, nieadekwatnie dobrane do ich wysiłku. Jeśli chcesz osiągnąć sukces,
poświęć uwagę trafnemu doborowi nagród – to kluczowa
sprawa w tworzeniu programu.

Zapamiętaj
Dobrze dopasowana nagroda to ta, która pozwala na spełnienie osobistych marzeń, odpowiada
potrzebom i zainteresowaniom uczestnika. Nie
zawsze musi być droga. Postrzegana wartość nagrody
może być zdecydowanie wyższa niż jej koszt.

Źródło: poradnik „Programy wsparcia sprzedaży”, dostęp online: https://b2b.katalogmarzen.pl/
landing/programy-wsparcia-sprzedazy

Większość handlowców zapytanych przez nas w badaniu w 2019 r. wskazała jako najbardziej motywujące
nagrody pieniężne. Warto zwrócić jednak uwagę na fakt,
że nagroda pieniężna nie zapada w pamięć i często
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jest traktowana po prostu jako dodatek do pensji. Taka

akcji. Aby wzbudzić zapał na starcie, zagrzewać do walki

nagroda na dłuższą metę nie wywołuje pozytywnych

w trakcie, wykrzesać dodatkową motywację na finiszu

emocji i nie buduje dobrych skojarzeń z pracodawcą.

i świętować sukces na zakończenie. Ważne jest zaanga-

Warto uwzględnić alternatywę: kartę podarunkową

żowanie wszystkich odpowiedzialnych: zespołu projekto-

lub voucher, aby każdy sam mógł zdecydować, na co

wego, szefa sprzedaży i prezesa firmy. Wiara przełożonych

wykorzysta wygraną kwotę. Czas przeznaczony na hobby,

w sens programu pokazuje handlowcom, czy warto angażować

relaks czy kurs pozwala rozwijać umiejętności, gwarantuje

się w to zadanie. Ważne, żeby towarzyszyć zespołowi na każ-

odpoczynek i sprawia, że obdarowany odzyskuje wartościo-

dym etapie programu, zachęcać go do rywalizacji, a na koniec

we chwile, które poświęcił intensywnej pracy. Warto

cieszyć się z wygranej. Brak tego czynnika to ryzyko porażki.

docenić rolę nagród, nawet tak niestandardowych jak lunch
z członkiem zarządu, a może nazwanie sali konferencyjnej
imieniem zwycięzcy. Brzmi dobrze, prawda?

5. Bałagan w procesach,
oczekiwaniach i postawach
Program ma motywować – nie może przytłoczyć. Kiedy

Wskazówka
Jeśli zdecydujesz o wręczaniu nagród nawet tym, którzy przekroczyli minimalny oczekiwany próg, wartość
tej nagrody będzie zapewne dość niska. Wtedy nie
powinien być to gadżet, jakich pracownicy korporacji
otrzymali zapewne już wiele. W ten sposób można
zniweczyć całą koncepcję nagradzania. Zastanów
się, czy nie zaproponować dodatkowego dnia urlopu
albo choćby skrócenia czasu pracy w cztery kolejne
piątki o dwie czy trzy godziny.

podstawowe targety są wyśrubowane tak, że handlowcy
ledwo wyrabiają na zakrętach, na pewno będzie im trudno
zaangażować się w coś dodatkowego. Cele pracy handlowca
muszą być spójne. Jeśli rozpoczynasz program i zwiększasz zakres innych obowiązków członków zespołu
równocześnie – jest ryzyko, że poniesiesz porażkę i będziesz mieć sfrustrowanego, zniechęconego pracownika. Niekiedy handlowcy mają tak dużo prac administracyjnych – dokumentacja, umowy, przygotowanie raportów – że
na samą sprzedaż, wizyty, telefony, a co dopiero dodatkowe

Dodam, że nagrody rzeczowe we wspomnianym ba-

aktywności nie znajdują już czasu. Uporządkowanie procesów

daniu zostały ocenione najniżej i nie rekomendujemy ich

i wybranie dobrego momentu jest konieczne, żeby skutecznie

wręczania ze względu na ryzyko niedopasowania do potrzeb

wdrożyć program.

i oczekiwań uczestników.

4. Słaba komunikacja
Nawet przy najlepszym programie nie osiągniesz sukcesu,
gdy nie zadbasz o komunikację. Jeśli nie dotrzesz z informacją o programie do jego uczestników w atrakcyjny sposób,
otrzymasz przepis na porażkę. Będzie to tylko kolejny task,
e-mail do odhaczenia.
Ważne, żeby dobrze zarządzać projektem na każdym eta-

Olga Pruszkowska
B2B manager w spółce Katalog Marzeń oferującej vouchery na przeżycia; ma ponad 21-letnie doświadczenie pracy w korporacjach, agencjach
marketingowych oraz prowadzeniu
własnej firmy
 opruszkowska@katalogmarzen.pl

pie. Należy zadbać o komunikację podczas całego przebiegu
Zachęcamy do zapoznania się z całościowym raportem z badania „Programy wsparcia sprzedaży”.
To kompendium wiedzy na temat programów wsparcia sprzedaży, będące przydatnym narzędziem dla zarządzających sprzedażą oraz zespołów wsparcia sprzedaży. Cenną wiedzą w naszej
publikacji dzieli się również ekspert – Arkadiusz Chludziński.
Znajdziesz tu:
• wyniki badań przeprowadzonych wśród handlowców oraz twórców programów,
• praktyczne porady, które warto wdrożyć podczas tworzenia programu,
• przydatną chcecklistę – jak zaprojektować program krok po kroku,
• wskazówki, jakich nagród oczekują uczestnicy programów.
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Wierzymy w lojalność
Realizujemy programy motywacyjne i lojalnościowe w Polsce i za granicą

Niech każdy wygrywa!
Lojalność w biznesie to relacja, w której każda ze stron po dokonaniu transakcji jest zadowolona i chce tę transakcję powtarzać!
W czasach kryzysu czy gorszej koniunktury wsparcie kanałów sprzedaży i lojalność klientów to podstawy sukcesu. Wiemy
to z doświadczenia. Od ponad 20 lat pomagamy budować relacje w biznesie na podstawie wzajemnego szacunku i radości
ze wspólnie osiąganych sukcesów.
Dzięki autorskim technologiom niemal wszystkie procesy w naszych programach wsparcia sprzedaży mogą być realizowane
w trybie zdalnym.
W ramach programów wsparcia sprzedaży zapewniamy:
1

Opracowanie
mechanizmu programu
(know-how)

5

Platforma WSL, system
do zarządzania programem
B2B lub B2C wraz z komunikacją

2

Opracowania
formalno-prawne
(umowa, regulamin itp.)

6

Zakup i konfiguracja
domeny internetowej
(np. ClubPremium.pl)

10

Zakup i logistyka nagród
(zakup, co-brand,
konfekcjonowanie, wysyłka)

3

Bezpieczeństwo danych
osobowych zgodnie
z GIODO i RODO

7

Zakup i konfiguracja
certyfikatu SSL
(szyfrowanie danych)

11

Podatki (doradztwo
i kompleksowa obsługa
specjalistów podatkowych)

4

Projektowanie graficzne
(strona WWW programu,
newsletter, inne na życzenie)

8

Prowadzenie programu,
nadzór i obsługa dedykowanego
Project Managera

12

Raporty i statystyki
(raport końcowy, raport
z wydanych nagród itp.)

9

Komunikacja
(e-mail, SMS, infolinia,
aplikacja mobilna)

Starannie dostosowujemy rozwiązania do skali działań naszych klientów na rynkach polskim i międzynarodowym. Dzięki
wiedzy, pracy, rzetelności, wysokiej jakości i zaangażowaniu zdobyliśmy zaufanie całej Grupy Goodyear (w tym Goodyear EMEA),
marek Hewlett-Packard, LG Electronics, Wienerberger i wielu innych.

Inne produkty i usługi:

Pro Duct by Business Friends Sp. z o.o.
ul. Jankowska 10
02-129 Warszawa
tel.: 22 668 77 73
e-mail: marketing@product.pl

www.product.pl

IncentiveApp – aplikacja ułatwiająca
organizację wyjazdów grupowych

BUSINESS ERGONOMICS – praca na danych
i z danymi, zintegrowane platformy IT

Dowiedz się więcej:

Dowiedz się więcej:

www.businessergonomics.pl
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Autor: Łukasz Sznajdrowski

Nowoczesny system do obsługi
programu lojalnościowego –
czyli jaki?
Program lojalnościowy może przynieść organizatorowi realne korzyści. To fakt.
Jednak żeby tak się stało, potrzebny jest system informatyczny przeznaczony do
jego obsługi. A im bardziej złożona strategia programu, tym większe wymagania
dotyczące takiego systemu. Ostatecznie wielu organizatorów rezygnuje z własnych
pomysłów i strategii na rzecz sztampowych funkcji dostępnych w oprogramowaniu,
z którego korzystają lub które zostało im zaoferowane. Na szczęście można
znaleźć produkty i rozwiązania, które pozwalają tego uniknąć.
Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

z jakich rozwiązań możesz skorzystać na etapie wdrażania programu lojalnościowego,

•

jakie możliwości funkcjonalne powinien oferować
nowoczesny system do obsługi programu lojalnościowego,

•

dlaczego customizacja programu lojalnościowego jest
tak ważna.

D

owiedz się, jak znaleźć odpowiednie rozwiązania i na
co zwrócić uwagę przy ich wyborze, żeby zbudować

naprawdę skuteczny program lojalnościowy.

Dostępne rozwiązania
Jeśli Twoja firma nie dysponuje własnym zespołem dewelo-

ma ogromne zalety, ale dla wielu firm jest po prostu nieosią-

perskim, tak naprawdę do wyboru masz trzy rozwiązania.

galne z uwagi na wysokie koszty.

Pierwszym z nich będzie zatrudnienie agencji wyspe-

Opcję dużo przystępniejszą cenowo i zapewniającą szyb-

cjalizowanej w obsłudze programów lojalnościowych

kie wdrożenie stanowią gotowe wtyczki i rozszerze-

i powierzenie jej tego zadania w 100%. Agencja opracuje

nia dostępne w systemach sprzedażowych (również

indywidualną strategię programu, stworzy odpowiednie

e-commerce). Niestety, najczęściej są one ubogie w funkcje

oprogramowanie i przejmie jego obsługę. Takie rozwiązanie

i nie pozwalają na maksymalizację pozytywnych skutków
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programu lojalnościowego. Większość z nich koncentruje się

Kolejną ważną funkcją jest personalizacja, czyli dosto-

na przeliczaniu koszyka zakupowego na punkty. Oczywiście

sowywanie komunikatów, np. ofert, do ich odbiorcy. Takie

to element niezbędny w wielu programach lojalnościowych,

działanie potrafi mocno zwiększyć zaangażowanie adresata,

ale w obecnych czasach – zupełnie niewystarczający.

co w efekcie przekłada się na wyższą skuteczność programu

W tym miejscu z pomocą przychodzi trzecie rozwiązanie,

lojalnościowego.

czyli gotowe systemy informatyczne przeznaczone do
obsługi programów lojalnościowych. Dają one dużo większe możliwości i pozwalają na budowanie bardziej złożonych
strategii lojalnościowych. Większość z nich to rozwiązania
chmurowe, dzięki czemu wdrożenie przebiega szybciej i jest
tańsze od rozwiązań szytych na miarę.

Wskazówka
Obecnie na rynku jest coraz więcej produktów tego
typu. Dlatego przed dokonaniem wyboru warto
sprawdzić, czy dany system pozwala na realizację
opracowanej przez Ciebie strategii oraz czy oferuje
funkcje zgodne z najnowszymi trendami w programach lojalnościowych.

Możliwości nowoczesnego
systemu do obsługi programu
lojalnościowego
Aplikacja mobilna

Wskazówka
System, który wybierzesz, powinien umożliwiać personalizację na poziomie segmentów klientów, ale
również pojedynczych osób (np. zwracanie się do
odbiorcy po imieniu w wysyłanych wiadomościach).

Komunikacja
Program lojalnościowy bez aktywnej komunikacji z uczestnikami może okazać się zupełnie nieskuteczny. Dlatego jedną
z najważniejszych funkcji, jakie powinien oferować system
przeznaczony do jego obsługi, jest wysyłanie e-maili i SMS-ów oraz powiadomień push. Przydatna będzie możliwość
planowania i nadawania masowych kampanii. Ale jeszcze
ważniejsza może być funkcja automatycznego wysyłania pojedynczych, spersonalizowanych wiadomości i powiadomień
w reakcji na bieżącą aktywność klienta. Tak zaprojektowane
komunikaty pozwolą utrzymać stałe zainteresowanie Twoim
programem lojalnościowym.

Takie rozwiązanie przynosi ogromne korzyści zarówno organi-

Nagrody elektroniczne

zatorom programu, jak i jego uczestnikom. Przede wszystkim

Doskonałym elementem programów lojalnościowych są

klienci otrzymują prosty sposób rejestracji w programie oraz

nagrody elektroniczne, np. kupony rabatowe lub vouchery

stały i nieograniczony dostęp do swoich kont. Mogą w każ-

do sklepów i na usługi internetowe. Ich dystrybucja może

dej chwili zweryfikować stan punktów, sprawdzić dostępne

być w pełni zautomatyzowana i nieporównywalnie tańsza

rabaty, nagrody czy promocje. Dodatkowo aplikacje mobilne

niż w przypadku nagród rzeczowych. Co więcej, nagrody

pozwalają wyeliminować konieczność noszenia plastikowych

elektroniczne umożliwiają tzw. natychmiastową gratyfikację –

kart, na co uczestnicy tego typu programów skarżyli się od lat.

możesz nagradzać uczestników za pożądane zachowania

Z kolei dla organizatora stanowią doskonałe narzędzie komu-

dosłownie w czasie rzeczywistym, co w praktyce jest jednym

nikacji – jako przykład wystarczy podać powiadomienia push.

z czynników zwiększających zaangażowanie.

Segmentacja i personalizacja
Wśród wielu celów wdrożenia programu lojalnościowego

Funkcje budujące zaangażowanie
klientów

wymienia się możliwość lepszego poznania klientów, w tym

Skuteczny program lojalnościowy to dzisiaj coś więcej niż

ich preferencji zakupowych. Dlatego system do obsługi

prosta konwersja sprzedaży na punkty i późniejsza wymiana

programów powinien umożliwiać gromadzenie informacji

ich na nagrody. Obecnie do dyspozycji jest dużo więcej spo-

o uczestnikach i wykorzystywanie ich do segmentacji, czyli

sobów na pozyskanie uwagi i zaangażowania klientów. Z po-

dzielenia tych osób na grupy o podobnych cechach lub

mocą przychodzą grywalizacja, CSR, ankiety, konkursy i sys-

zachowaniach.

temy rekomendacji, a każde z nich to temat na oddzielny
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artykuł. Pamiętaj jednak, aby przed wyborem systemu do

na tle konkurencji. Wszelkie działania będące kopią innych

obsługi programu lojalnościowego zwrócić uwagę na jego

pomysłów i rozwiązań są mało skuteczne. Pamiętaj o tym rów-

możliwości w tym zakresie i na to, czy możesz wykorzystać

nież w trakcie tworzenia strategii programu lojalnościowego.

je w swojej strategii.

Automatyzacja

Jednak nawet najlepsza strategia nie zadziała, jeśli nie
będzie można jej wdrożyć z powodu istniejących ograniczeń. Dlatego system przeznaczony do obsługi programu

Warto również sprawdzić, czy testowany system zawiera

lojalnościowego nie powinien być taką blokadą. Przeciwnie:

narzędzia do automatyzacji. Na rynku dostępne są rozwią-

powinien zapewniać szerokie możliwości konfiguracji i cu-

zania, które możesz zaprogramować tak, aby automatycznie

stomizacji, aby Twoja strategia mogła zostać wprowadzona

reagowały na dowolne zdarzenie zachodzące w programie

w życie. Oczywiście w każdym przypadku, w zależności od

i wykonywały wskazane przez Ciebie działania, takie jak wysył-

potrzeb, customizacja będzie dotyczyć innych obszarów,

ka powiadomienia push po naliczeniu punktów, przekazanie

jednak zawsze powinna stanowić dla Ciebie główne kryterium

darmowego vouchera po zrealizowaniu zadania (np. po wy-

wyboru odpowiedniego systemu.

pełnieniu ankiety), zmiana statusu klienta po uzyskaniu przez
niego wskazanej liczby punktów czy wysyłka wiadomości

Podsumowanie

e-mailowej z życzeniami urodzinowymi. To wszystko może

Wybór systemu do obsługi programu lojalnościowego to

dziać się automatycznie, a Ty i Twoi współpracownicy zosta-

często trudna decyzja. Na szczęście na rynku dostępnych

niecie uwolnieni od żmudnej pracy przy obsłudze programu.

jest dużo ciekawych produktów oferujących szeroki wachlarz

Integracje

funkcji. Pamiętaj jednak, że dobrze zaprojektowany system
informatyczny powinien przede wszystkim wspierać reali-

Programy lojalnościowe rzadko funkcjonują bez wymiany

zację Twojej strategii biznesowej, zamiast zmuszać Cię do

danych z innymi systemami. Muszą reagować na zacho-

jej zmiany.

wania klientów, które rejestrowane są w innych miejscach
(np. w systemie sprzedaży, w CRM lub w systemie rezerwacyjnym). Temat nabiera jeszcze większego znaczenia, jeśli
marka aktywna jest w wielu kanałach sprzedaży (omnichannel). Warto więc zwrócić szczególną uwagę na możliwości
integracyjne systemu.

Pamiętaj, aby się wyróżnić
Jednym z najważniejszych zadań stojących przed każdym
marketerem jest znalezienie sposobu na wyróżnienie marki

Łukasz Sznajdrowski
prezes zarządu i współzałożyciel
firmy IBSO – właściciela platformy
internetowej Loyalty Starter umożliwiającej obsługę programów lojalnościowych
 lsznajdrowski@loyaltystarter.io
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Technologia w służbie
marketingu lojalnościowego –
gdy mniej znaczy więcej
Rok 2020 był rokiem wielkich zmian, zarówno jeśli chodzi o bardzo silny wzrost
branży e-commerce, jak i w kontekście sporych problemów finansowych wielu firm
dotkniętych skutkami pandemii. Przygotowanie i wdrożenie długoterminowego
programu lojalnościowego szytego na miarę stało się trudne z uwagi na limitowane
wydatki marketingowe, przesunięte w czasie decyzje inwestycyjne oraz rosnącą
niepewność. Jednocześnie utrzymanie klientów oraz efektywne wspieranie
sprzedaży stało się istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
okres oczekiwania na wynik. Efekty działań nie są widoczne

Z artykułu dowiesz się m.in.:

od razu, a zwrot z inwestycji następuje w ciągu co najmniej
roku lub dwóch lat.

•

jak w kilka dni wdrożyć rozwiązanie wspierające Twój
program lojalnościowy lub dowolną akcję promocyjną,

•

jak ograniczyć wydatki na obsługę działań promocyjnych,

klientów do zwiększania zakupów produktów i usług. Chętniej

•

jak szybko i skutecznie dostarczyć ciekawą nagrodę do
uczestnika.

i mające natychmiastowy wpływ na zwiększenie sprzedaży.

„Nowa normalność” – wyzwania dla
działów marketingu i sprzedaży

Firmy nadal podejmują różnorodne działania motywujące
stosowane są akcje w uproszczonej formie, trwające krótko
Kluczowym aspektem akcji pozostaje odpowiednie
wynagrodzenie uczestników przy zachowaniu maksymalnej efektywności finansowej, która oznacza przede
wszystkim jak największe wykorzystanie budżetu promocji na

Po ostatnim roku widać zmianę w działaniach wspierania

nagrody i nieponoszenie dodatkowych kosztów na działania

sprzedaży, szczególnie w sektorze B2B. Możliwe rozwiązania

związane z organizacją akcji i wydaniem nagród.

marketingowe są rozważane w kontekście jeszcze wyższej

Poszukiwane są gotowe rozwiązania, zwłaszcza jeśli chodzi

efektywności finansowej, dużo niższych kosztów star-

o systemy informatyczne, ponieważ praca przy przygotowa-

towych, lepszej skuteczności i większej elastyczności

niu i obsłudze przedsięwzięcia pozostaje w rękach własnych

działań. Z trudem podejmowane są decyzje o przygotowaniu

zespołów marketingu i sprzedaży. Oczekuje się, że narzę-

pełnowymiarowego programu lojalnościowego lub wprowa-

dzia informatyczne będą błyskawicznie zaspokajać potrzeby

dzeniu dużej akcji promocyjnej z dedykowanymi narzędziami

działów sprzedaży i marketingu, które chcą przekazać klien-

informatycznymi. Przeszkodę stanowią stosunkowo wysokie

tom zasady, naliczyć korzyści i udostępnić katalog nagród.

koszty startowe ponoszone na początku oraz przedłużony

Niejednokrotnie programy motywacyjne zastępowane są
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serią kolejnych akcji promocyjnych kierowanych do odpowiednich segmentów uczestników.

RAMKA

Gdy świat staje się coraz
bardziej cyfrowy

Korzyści oferowane przez
rozwiązanie E-nagrody

Skuteczność działań zapewniają odpowiednie i szybko
dostarczane nagrody. Coraz częściej rolę tę odgrywają
kody elektroniczne będące środkiem płatniczym w sklepach stacjonarnych i/lub online ich emitentów. Krótki czas
realizacji, wysyłka przez e-mail, ogromna swoboda wyboru
konkretnego produktu przez uczestnika akcji, brak kosztów
logistycznych – to główne cechy i zarazem zalety takiego rozwiązania. Pozycję nagród w formie elektronicznej wzmocniła
również zmiana nawyków zakupowych wywołana pandemią.

Wdrożenie w kilka dni.
Minimalne koszty startowe oraz możliwość
dostosowania zakresu funkcji i opłaty miesięcznej do aktualnych potrzeb (BASIC, MEDIUM,
PREMIUM).
Możliwość zastosowania w funkcjonujących
programach lojalnościowych oraz wszelkiego
rodzaju akcjach promocyjnych, bez względu
na mechanikę nagradzania.
Dostęp do nieograniczonej ilości nagród za
pośrednictwem e-kodów kilkudziesięciu emitentów, szybki czas realizacji zamówień, brak
kosztów transportu.
Dostęp dla organizatora akcji oraz dla uczestników mogących korzystać z serwisu na każdym
urządzeniu mobilnym.

Autorskie rozwiązanie wspierające działania lojalnościowe
i motywacyjne
Pomimo minimalizowania wydatków i wdrażania działań lojalnościowych w bardzo ograniczonym zakresie nie
znika potrzeba realizowania ich w sposób profesjonalny.
Odpowiedzią może być tutaj platforma E-nagrody
(e-nagrody.com.pl) stworzona z myślą o wspieraniu
organizatorów programów lojalnościowych i krótkoterminowych akcji promocyjnych z nagrodami w formie elektronicznej. E-nagrody to rozwiązanie dla działów
marketingu i sprzedaży, dzięki któremu można optymalizować
budżet, jaki ma się do dyspozycji. Bogaty katalog e-nagród
zapewnia nieograniczony wybór produktów, szybką dostawę
oraz brak kosztów transportu.
Istnieje możliwość elastycznego wyboru pakietu – od najprostszego (BASIC), w którym nie trzeba przekazywać nawet
danych osobowych, przez poziom, na którym obsługiwane
są zamówienia z dostarczeniem e-kodów do odbiorców
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(MEDIUM), aż do najwyższego, na którym to sami uczestni-

programom lojalnościowym. Więcej informacji o systemie

cy akcji mają konta w serwisie E-nagrody, zamawiają kody

E-nagrody znajdziesz na stronie https://profill.com.pl.

i otrzymują je bezpośrednio (PREMIUM).
W pakiecie PREMIUM można w prosty sposób przygotować
dowolną akcję promocyjną (zamieścić w systemie grafikę,
regulamin i klauzule RODO), utworzyć konta uczestnikom
i wysłać do nich zaproszenia oraz doładować konta punktowe.
Każdy uczestnik po zalogowaniu otrzymuje dostęp do swoich
akcji, punktów i katalogu cyfrowych nagród znanych marek.
Zamówione kody elektroniczne trafiają do niego w formie
wiadomości e-mailowej lub SMS-owej. Cała obsługa zamówień
jest po stronie agencji.
System E-nagrody pomimo swojej prostoty pozwala osiągać najważniejsze cele, stawiane dużym, dedykowanym

Artur Stasiaczek
prezes zarządu firmy Pro.fill, działającej w branży marketingu lojalnościowego od 17 lat; odpowiedzialny
za sprzedaż i przygotowanie programów lojalnościowych i strategii
wsparcia sprzedaży takich marek jak:
Ergo Hestia, Blachotrapez, PPG, Royal Canin, Kraków Airport
 arturs@profill.com.pl
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Autorzy: r. pr. Paweł Galiński, dr Tomasz Makaruk

Nagroda w programie
lojalnościowym – kto
jest płatnikiem podatku:
zleceniodawca czy agencja
marketingowa?
Orzeczenia NSA rozstrzygnęły tę kwestię. Płatnikiem podatku zryczałtowanego
w programach lojalnościowych, motywacyjnych oraz promocjach sprzedaży
(loteriach, konkursach, sprzedaży premiowej) jest organizator (agencja
marketingowa), a nie zlecający przeprowadzenie akcji – wynika z najnowszych
orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Rozstrzygnięcia NSA

zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT – jest i360, czy też jej

Naczelny Sąd Administracyjnym w Warszawie (NSA) 25 listo-

klient (zleceniodawca). Zdaniem Dyrektora KIS obowiązek ten

pada 2020 r. zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym

spoczywa na kliencie, a w opinii i360 – na niej. Sąd I instancji

przez lata przez i360 Sp. z o.o. (i360) w sporach z organa-

przyznał rację i360, z czym nie zgodził się organ skarbo-

mi skarbowymi i w związku z tym oddalił skargi kasacyjne

wy i zaskarżył to rozstrzygnięcie do NSA. Ostatecznie NSA

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektora KIS)

rozstrzygnął spór na korzyść i360. W drugiej sprawie spór

w sprawie rozpoznawanej przez sąd II instancji pod sygn. akt:

z organem skarbowym także ogniskował się wokół kwestii

•

II FSK 1915/18 (III Sa/Wa 3890/16),

obowiązków płatnika spoczywających na i360. W orzeczeniu

•

II FSK 1509/20 (I Sa/Łd 833/19).

z 3 marca 2020 r. WSA w Łodzi podzielił stanowisko i360
w sporze z władzami skarbowymi. Mówi ono, że to i360,

W tym pierwszym przypadku sprawa dotyczyła korzystnego

wydając nagrody w programach lojalnościowych na rzecz

dla i360 wyroku z 11 grudnia 2017 r. wydanego przez WSA

uczestników nieprowadzących pozarolniczej działalności go-

w Warszawie. i360 zadała uniwersalne pytanie o obowiąz-

spodarczej, gdy zastosowania nie znajdzie żadne zwolnienie

ki spółki jako płatnika PIT w zakresie zarówno programów

podatkowe, pełni funkcję płatnika podatku.

lojalnościowych, jak i akcji promocyjnych o reglamentowanym charakterze, opartych na unormowaniach zawartych

Jakie argumenty przeważyły?

w Ustawie o grach hazardowych (U.g.h.). Na gruncie tak

Spór prawny na linii i360 – Dyrektor KIS trwał przez kilka lat.

zdefiniowanego stanu faktycznego zależało nam na uzyskaniu

Przez cały ten okres i360 prezentowała spójne stanowisko,

odpowiedzi od organu, czy podmiotem zobowiązanym do

twierdząc, że bez względu na rodzaj organizowanej przez

poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród –

nią akcji promocyjnej na zlecenie klienta tylko jej można
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przypisać status podmiotu wydającego nagrody, a w konse-

podkreślała, że skoro to ona, jako organizator, zobowiązana

kwencji – płatnika podatku. W trakcie batalii prawnej firma

jest do wydania nagrody oraz pobrania od zwycięzcy podatku,

przedstawiała następującą argumentację.

to mając na względzie powyższe reguły, trzeba stwierdzić,

Po pierwsze podkreślała, że skoro to na niej (jako regu-

że wyłącznie jej przysługuje status płatnika tegoż podatku.

laminowym organizatorze akcji promocyjnej) spoczywa zo-

Odmienna wykładnia prawa prowadziłaby bowiem do kon-

bowiązanie do wydania nagrody na rzecz zwycięzcy, a jed-

kluzji sprzecznych z zasadami racjonalności ustawodawcy,

nocześnie, na mocy przepisów Ustawy o PIT, spółka jako

ponieważ obciążałaby obowiązkami płatnika podmiot, który

podmiot wydający nagrody zobowiązana jest do pobrania

nie jest organizatorem akcji promocyjnej, nie wydaje nagród

od zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego przed

i który nie może posiadać szczegółowej wiedzy o tym, na rzecz

jej udostępnieniem – tym samym to właśnie ona powinna

kogo i kiedy i360 wydała nagrody oraz jaka była ich wartość.

być traktowana przez organy skarbowe jako płatnik tego

Po trzecie firma słusznie argumentowała, że nie można

podatku. Oczywiste, zdaniem i360, było bowiem od samego

zgodzić się z taką drogą wykładni przepisów prawa, która

początku, że nie można zgodzić się z taką wykładnią przepi-

prowadziłaby do tego, że inny podmiot uznawany jest za

sów, która prowadziłaby do konkluzji, że podmiot wydający

wydającego nagrodę na gruncie U.g.h. lub k.c., a inny – na

nagrodę zobowiązany do pobrania od zwycięzcy podatku na

gruncie ustawy podatkowej. Doprowadziłoby to bowiem

podstawie przepisów podatkowych nie pełni jednocześnie

do stanu niepewności po stronie podmiotu, który mając

funkcji płatnika tegoż podatku.

przez jedną z ustaw jasno określony status prawny, nie byłby

Po drugie w celu przekonania organów skarbowych do

pewien ciążących na nim obowiązków, ponieważ obawiałby

słuszności swojego stanowiska spółka powołała się na za-

się zanegowania tego statusu przez organ administracji pu-

sadę racjonalności działań podejmowanych przez ustawo-

blicznej, na podstawie przepisów innej ustawy. Spółka i360

dawcę. Z reguły tej wypływa bowiem konkluzja, że skoro

podkreślała, że kierunek interpretacji przepisów podatkowych

prawodawca jest racjonalny, to i wytwór jego pracy w po-

powinien zostać po części wyznaczony przez unormowania

staci aktu normatywnego jest racjonalny, należy więc go tak

zawarte w U.g.h. oraz k.c. Oczywiste w ocenie i360 pozosta-

tłumaczyć, aby nie stał się nieracjonalny. Akt normatywny

wało to, że celem ustawodawcy było, aby podmiot, który orga-

powinno się interpretować w taki sposób, aby nadać mu

nizuje daną akcję promocyjną, odpowiadał za wynagrodzenie

racjonalność w maksymalnym stopniu. Z domniemania ra-

zwycięzców. Istotne jest, by osoby posiadające roszczenie

cjonalności wyprowadza się wiele bardziej szczegółowych

o świadczenie z tytułu zwycięstwa w danej akcji wiedziały, do

reguł, takich jak domniemanie, że prawodawca nie stanowi

kogo je kierować. Regulacje Ustawy o PIT powinny być więc

norm sprzecznych, zawierających luki lub zbędnych, dąży do

interpretowane z uwzględnieniem tego celu. Za podmiot

społecznie aprobowanych celów, liczy się z konsekwencjami

dokonujący wypłaty – stawiający do dyspozycji podatnika

empirycznymi podejmowanych decyzji. Spółka wielokrotnie

pieniądze lub wartości pieniężne z tytułu wygranej w grze
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który grę lub konkurs zorganizował i który, w świetle innych

Zmiana praktyki organów
skarbowych?

gałęzi prawa, jest odpowiedzialny za wydanie nagrody. Bez

Warto zaznaczyć, że w tym samym kierunku wypowiedział

znaczenia jest zaś źródło finansowania nagród.

się sąd kasacyjny także wcześniej w roku 2020 – mowa tu

lub konkursie – powinien być więc uważany ten sam podmiot,

Po czwarte i360 akcentowała również, że za słusznością

o wyrokach z 2 września 2020 r. (sygn. akt II FSK 1192/18)

jej stanowiska przemawiają względy związane z samą istotą

i z 21 września 2020 r. (sygn. akt II FSK 1195/18). Tym samym

konstrukcji prawnej, na której zasadzają się organizowane

przyjąć należy, że wyroki zapadłe w sprawach zainicjowanych

przez nią akcje. Otóż i360, organizując oraz przeprowadzając

przez i360 wpisują się w kształtującą się dość wyraźnie linię

akcje, działa w swoim własnym imieniu, stosunek obligacyj-

orzeczniczą NSA. Można nawet zaryzykować stwierdzenie,

ny istnieje więc wyłącznie między nią a uczestnikiem danej

że takie stanowisko NSA w tej sprawie powinno zostać od-

akcji promocyjnej, brak jest zaś takiej relacji na linii zlecenio-

czytane przez władze skarbowe jako silny impuls do zmiany

dawca – uczestnik, co tym samym powoduje, że wyłącznie

podejścia do tego zagadnienia. Wydaje się, że doniosłość tej

i360 może być postrzegana jako występująca w charakterze

sprawy, jej ważkość dla uczestników obrotu prawnego, może

płatnika podatku.

nawet skłonić ustawodawcę do opracowania nowelizacji

Co na to NSA?

przepisów dotyczących płatników podatku.

Sąd kasacyjny, wziąwszy pod uwagę całość argumentacji
przedstawionej przez i360, doszedł do przekonania, że

dr Tomasz Makaruk

w żadnej mierze nie można zaakceptować stanowiska władz

prezes zarządu i współwłaściciel i360,
która specjalizuje się w organizacji
programów lojalnościowych B2C,
motywacyjnych B2B oraz promocji
sprzedaży (sprzedaż premiowa, loterie promocyjne, audioteksowe, konkursy itp.) i zarządzaniu nimi

skarbowych.
NSA przypomniał, że z obowiązujących regulacji wynika, że
płatnikami są podmioty dokonujące świadczeń. W świetle znanego NSA stanu faktycznego i360 spełniła warunki do uznania
jej za płatnika. W ocenie NSA nie ulega bowiem wątpliwości,
że to spółka dokonuje świadczeń na rzecz uczestników akcji
promocyjnych. Nagrody kupowane i nabywane są przez nią.
Jeżeli w danej akcji nagrodą będą środki pieniężne, będą one

 tomasz.makaruk@i360.com.pl
www.i360.com.pl

wypłacane z rachunku bankowego (lub kasy) spółki na rachunek (lub do rąk) uprawnionego uczestnika. Innymi słowy:
wydanie nagród przez i360 uprawnionym uczestnikom objęte
jest zakresem umowy, jaka wiąże i360 z jej zleceniodawcą.
Sąd kasacyjny zauważył, że okoliczność, w jakiej wynagrodzenie spółki jest tak skalkulowane, że uwzględnia również
środki na zakup nagród rzeczowych, których koszt „w efekcie
pokrywa” zleceniodawca, nie uzasadnia stanowiska, że płatnikiem w takim przypadku jest także zleceniodawca. i360 nie
pośredniczy bowiem w przekazaniu uprawnionym nagród czy
środków pieniężnych należących do zleceniodawcy. Nagrody
zostaną zakupione przez nią z jej własnych środków pieniężnych i w chwili ich wydawania uprawnionym uczestnikom ich
właścicielem będzie właśnie i360. Tym samym to i360 jest
tym podmiotem, który w momencie powstania zobowiązania
podatkowego dysponuje środkami finansowymi podatnika
w postaci wydawanej lub wypłacanej nagrody.

r. pr. Paweł Galiński
radca prawny, założyciel oraz partner
w Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp.p., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2009 r.; w ramach kancelarii
kieruje zespołem pracowników składającym się z prawników oraz doradców podatkowych i zajmującym się
specjalistycznym doradztwem podatkowym, bieżącym oraz strategicznym doradztwem prawnym, a także
reprezentacją przed sądami oraz organami ubezpieczeniowymi
 pgalinski@gklaw.pl
www.galinski-kleina.pl
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Autorka: Anna Wydra-Nazimek

Jak stworzyć skuteczny
program lojalnościowy
dla salonu beauty?
Jak stworzyć program lojalnościowy, który zamieni Twoje klientki w wierne
fanki salonu? Na co zwrócić uwagę, żeby nie dopłacać zbyt dużo do całego
przedsięwzięcia?
Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

jak stworzyć skuteczny program lojalnościowy dla
salonu beauty,

•

dlaczego „karnet na pieczątki” nie jest najlepszym
pomysłem,

•

jakie nagrody za zebrane punkty zaoferować klientce,
żeby program lojalnościowy spełniał swoją funkcję
motywacyjną.

Po co tworzyć program
lojalnościowy?
Pozyskanie nowego klienta zwykle wiąże się ze sporymi nakładami czasu i pieniędzy. Czasu, którego nie masz, i pieniędzy,
których pewnie nie chcesz wydawać.
Trzeba wyłowić z tłumu osobę, która może być zainteresowana Twoimi zabiegami, i udowodnić jej, że właśnie
Twój salon zasługuje na bycie salonem pierwszego wyboru.

Czymś ponadstandardowym, co sprawi, że klientka zwiąże

Posty, reklamy, porady, artykuły, filmy… Wszystko po to, żeby

się z Tobą na dłużej. Mowa o programie lojalnościowym.

wzbudzić zaufanie. Przekonać, że warto się wybrać do Ciebie,
a nie do innych miejsc w okolicy.
Udało się! Klientka przyszła właśnie do Ciebie! Jeśli wykażesz

Dlaczego „karnet na pieczątki” nie
jest najlepszym pomysłem?

się profesjonalizmem, zadbasz o odpowiednią atmosferę

Jednym z najpopularniejszych sposobów na prowadzenie pro-

i najwyższą jakość usług, jest duża szansa, że wróci na ko-

gramu lojalnościowego w salonie kosmetycznym czy fryzjer-

lejny zabieg. Możesz zatrzymać się na tym etapie – założyć,

skim są tzw. karnety na pieczątki. Po pierwszej wizycie klientka

że zrobiłaś wszystko, co w Twojej mocy, żeby nowa klientka

otrzymuje kartonik (najczęściej w formacie wizytówkowym),

w przyszłości zamieniła się w stałą klientkę.

który może „podbijać” po każdej kolejnej wizycie. Jeśli uzbiera

Możesz jednak również zastanowić się nad dodatkową
motywacją, która zwiększy prawdopodobieństwo powrotu.

określoną liczbę pieczątek, może skorzystać z dodatkowej
zniżki. Często są to oferty w stylu: „10. zabieg za pół ceny”.
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Obudź w klientce kolekcjonerkę!

stania tego rodzaju rozwiązania, „karnet na pieczątki” nie

Jeśli zależy Ci na stworzeniu atrakcyjnego dla klientek i jed-

jest najlepszym wyborem. Dlaczego? Wprowadzony bez

nocześnie opłacalnego dla salonu programu lojalnościowe-

pogłębionej analizy, często doprowadza do sytuacji trudnych

go, warto rozważyć wprowadzenie systemu punktowego,

dla właściciela salonu, np.:

doskonale znanego np. z sieci stacji paliw.

•

klientka zwykle korzysta z tańszych zabiegów, a na ostat-

W praktyce funkcjonuje to podobnie do wcześniejszego

niej, zniżkowej wizycie wybiera zabieg droższy – błąd

rozwiązania, jednak zamiast przybijać pieczątki, po każdej

właściciela salonu polega na tym, że nie dookreślił zasad

wizycie przyznajesz klientce punkty.

przyznawania zniżki,
•

żeby uniknąć opisanego wyżej scenariusza, właściciel
salonu ustala, że zabiegi „nabijane” na karnet muszą się
mieścić w konkretnych, ustalonych z góry kwotach – tutaj
problem pojawia się w sytuacji, w której klientka chce
skorzystać z zabiegu z innej niż zwykle półki cenowej,

•

klientka korzysta z zabiegów generujących wysokie koszty –
ostatni, zniżkowy zabieg może wtedy być zbyt dużym
obciążeniem finansowym dla salonu,

•

klientka zgubi kartonik i zamiast doświadczyć gratyfikacji
w postaci zniżki, będzie kojarzyć salon z zawodem i rozcza-

Wskazówki
Zaletą systemu punktowego jest możliwość zróżnicowania profitów w zależności od konkretnych zabiegów
lub wybranych kwot. Możesz np. przyznawać:
• więcej punktów za skorzystanie z zabiegów,
które są dla Ciebie bardziej opłacalne, generują
mniej kosztów,
• dodatkowe punkty za zabiegi komplementarne
do tych, z których korzysta klientka, a których
zakupu nie rozważała,
• więcej punktów za jednorazowe wydanie większej sumy – na drogi zabieg lub nawet cały pakiet.

rowaniem (oczywiście, jeśli sama zgubiła kartonik, to można
by rzec, że to wyłącznie jej problem – Tobie jednak zależy,

Zasady takiego programu lojalnościowego powinny być

żeby była zadowolona, warto więc minimalizować ryzyko

oczywiście przejrzyste i publicznie dostępne – np. w cenni-

negatywnych doświadczeń związanych z wizytą w salonie).

ku obok cen zabiegów możesz umieścić dodatkowo liczbę
punktów przyznawanych w programie lojalnościowym.

Każde z tych zagrożeń można oczywiście starać się wyregulaminu programu lojalnościowego. Pytanie tylko, czy

Przyznawaj punkty
nie tylko za zabiegi!

przy tak złożonych zasadach narzędzie w postaci kartonika

Zaletą programu opartego na zbieraniu punktów jest ogrom-

nadal będzie się sprawdzać? Niekoniecznie.

na elastyczność.

eliminować za pomocą przemyślanego i rozbudowanego
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Wskazówki
Swój program lojalnościowy możesz uatrakcyjnić
przez dodanie do niego nadprogramowych punktów, np. za:
• zakup kosmetyków do pielęgnacji domowej,
• polecenie salonu innej osobie, która jeszcze nie
korzysta z jego usług,
• zakup vouchera upominkowego,
• udział w evencie organizowanym przez salon,
• skorzystanie z usług firmy, z którą współpracujesz – możesz umówić się z taką firmą na prowizję, która pokryje Twoje straty, lub wymienić
się z nią usługami w programach lojalnościowych itd.

Wymieniaj punkty na…
Aby program lojalnościowy spełniał swoją funkcję motywacyjną, trzeba zaoferować klientce atrakcyjne nagrody za
zabrane punkty, przy czym warto podkreślić, że atrakcyjne nie
muszą oznaczać drogich. Wystarczy spojrzeć na biedronkowe
pluszaki, które wzbudzają mnóstwo emocji i skłaniają ludzi
do robienia sporych zakupów, mimo że materialna wartość
maskotek wcale nie jest wysoka. Kluczem do sukcesu są
jednak oczekiwania dzieci, dla których przecież „zrobimy
wszystko”, a także nasza skłonność do zbierania, rywalizowania i „domykania” otwartych spraw.
Warto wziąć przykład z dużych graczy i zastanowić się, jak
uzyskać podobny efekt, z uwzględnieniem specyfiki pracy
salonu i oczekiwań klientek. W wielu przypadkach lepiej bę-
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RAMKA

Przykłady nagród, na które
klientka może wymienić
punkty zebrane w programie
lojalnościowym
Przydatne, unikatowe gadżety związane z urodą stworzone na zamówienie – coś, co zrobi
wrażenie na klientkach i sprawi, że będą chciały
zdobyć całą kolekcję (nawet zwykły pędzelek do
makijażu wywoła efekt „wow”, jeśli np. będzie
miał szklany, przezroczysty trzonek z zatopionymi kryształkami).
Darmowe zabiegi (najlepiej takie, które generują niskie koszty i zajmują niewiele czasu).
Indywidualne lekcje, np. pielęgnacji lub
makijażu.
Zestawy kosmetyków do pielęgnacji domowej.
Wydarzenia stworzone specjalnie dla klientek,
np. spotkanie z ekspertem w jakiejś dziedzinie lub z ciekawą osobą, wspólne wyjście do
restauracji lub impreza.
Vouchery na darmowe produkty lub usługi
firm, z którymi współpracujesz, np. ułożenie
diety przez profesjonalnego dietetyka.
Prezenty, które wykupisz dla klientek niezależnie od współprac, np. voucher na darmową
wizytę w lokalnym escape roomie.

dzie za zebrane produkty zaproponować prezent niż zniżkę
na zabieg, za który klientka i tak miała zapłacić. Możesz też
wybrać rozwiązanie mieszane – przygotować zarówno na-

Anna Wydra-Nazimek

grody w postaci upominku, jak i zniżki na wskazane zabiegi

magister kosmetologii, specjalistka
ds. marketingu i zarządzania w branży beauty; autorka bloga gabinetodzaplecza.pl, licznych publikacji w
mediach branżowych, kilkudziesięciu
e-booków i kursów online, w których
dzieli się wiedzą na temat prowadzenia zyskownego salonu beauty

(ramka). Warto ustalić progi – im więcej punktów, tym
bardziej wartościowa nagroda.
Wszystko oczywiście musisz solidnie przeliczyć w kontekście różnych scenariuszy. Głównym celem programu
lojalnościowego jest zatrzymanie klientki w salonie, ale nie
kosztem tego, że będziesz później do niej „dopłacać”. Po
opracowaniu zasad przyznawania punktów warto przeanalizować kilka przykładowych scenariuszy (ze szczególnym
uwzględnieniem tych skrajnych) i sprawdzić, jak na tym
wyjdziesz finansowo.

 ania@gabinetodzaplecza.pl
www.facebook.com/GabinetOdZaplecza/
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ZDANIEM MARKETERA
przez nich wykorzystywane. A nagroda, która nie jest
Agnieszka Świerczyńska

potrzebna, nie motywuje. Dlatego naszym zdaniem

kierownik działu marketingu
firmy DEFRO

zbliżona do gotówki, np. karta przedpłacona Sodexo.

najlepsza gratyfikacja to taka, która jest najbardziej
Zapewnia ona uczestnikowi niemal nieograniczoną
swobodę wyboru najlepszej dla niego nagrody i zapła-

Dlaczego zdecydowali się
Państwo uruchomić program
lojalnościowy?

cenia nią na całym świecie – w internecie, w ramach
płatności zbliżeniowych i przy użyciu telefonu – jak
również wypłacenia gotówki z bankomatu. Karta jest
gotowa do użycia od zaraz – bez konieczności jej ak-

Współczesny klient podczas podejmowania decyzji

tywacji, posiadania rachunku bankowego czy wizyty

zakupowych nie sugeruje się już tylko ceną, chociaż

w banku. Jest praktycznie samoobsługowa, a obda-

do niedawna był to główny, a niekiedy nawet jedyny

rowani otrzymują wszystkie informacje niezbędne do

wyznacznik przemawiający za zakupem produktu od

posługiwania się nią. Mają dostęp do aplikacji mobil-

konkretnej firmy. Współcześnie coraz większą rolę

nej czy strony internetowej. A tam, gdzie pojawiają

w procesie decyzyjnym odgrywają wspólne wartości,

się pytania, mogą skorzystać ze specjalnej infolinii

a także zaangażowanie firmy w budowanie więzi i relacji

Sodexo. Dodatkowo posiadacze kart przedpłaconych

z konsumentem. Dlatego jako DEFRO uruchomiliśmy

mają dostęp do specjalnie przygotowanych promo-

program lojalnościowy. Ma on być podziękowaniem

cji w najpopularniejszych sieciach sprzedaży. I takie

za zaufanie, którym obdarzyli nas klienci. Chcemy na-

atrakcyjne nagrody jak karta premiowa Sodexo oferu-

wiązać trwałą relację z odbiorcami, dającą obustronne

jemy w ramach naszego programu.

korzyści. W naszym przypadku program lojalnościowy to
także odpowiedź na potrzeby kontrahentów. Program
kierowany jest do instalatorów naszych produktów –
systemów grzewczych. To trudny rynek, ale wsłuchanie
się w głos odbiorców programu pozwolił dopasować
jego mechanizm i nagrody do oczekiwań uczestników.

Po jakie nagrody warto więc sięgać w programie lojalnościowym?
Jak już wspomniałam, firma DEFRO kieruje swój program do instalatorów. Działają oni w bardzo dynamicznej branży. Na rynku grzewczym jest wiele firm,
które realizują programy lojalnościowe, instalatorzy
otrzymują więc bardzo dużo nagród. Niestety z naszych informacji wynika, że są one źle dobrane i nie
uwzględniają potrzeb odbiorców, przez co nie są
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Na jakie wyzwania natknęli się
Państwo przy przygotowywaniu
programu?

Dlaczego zdecydowali się
Państwo powierzyć realizację
programu zewnętrznej firmie?

Najtrudniejsze z naszej perspektywy było ustalenie

Zależało nam na profesjonalnym stworzeniu i fachowej

zasad weryfikacji otrzymania nagród. Trzeba wybrać

obsłudze programu. Woleliśmy zlecić to zadanie firmie,

takie warianty, które będą zajmowały jak najmniej cza-

która ma duże doświadczenie i będzie mogła nas wes-

su przy rejestracji. Po to, aby nie zniechęcać poten-

przeć w takich obszarach jak ustalenie mechanizmu pro-

cjalnych uczestników do wzięcia udziału w programie.

gramu, zasad weryfikacji wydawania nagród, czy też dobo-

Jednocześnie muszą być one na tyle szczegółowe, aby

ru samych nagród. Takie wsparcie jest bardzo przydatne

nie było miejsca na niedomówienia czy nieuczciwe dzia-

na wielu etapach prowadzenia programu lojalnościowego,

łania. Niestety podczas ostatniego programu mieliśmy

a Sodexo ma bardzo dobrą opinię na rynku.

takie przypadki, dlatego chcieliśmy się zabezpieczyć.
Budowanie lojalności i pozytywnych relacji powinno
być według nas obustronne.

Jakie cele chcą Państwo osiągnąć dzięki uruchomieniu programu lojalnościowego?

W jaki sposób skutecznie motywować klientów do wzięcia udziału w programie lojalnościowym?
Moim zdaniem przepis na program lojalnościowy, który
będzie cieszył się powodzeniem, to przede wszystkim
proste zasady, łatwy sposób otrzymania nagrody –

Pierwszym, o którym już wspomniałam, jest utrzymanie

np. gotówki na kartę – oraz wysoka gratyfikacja za

trwałej relacji z instalatorami. Dodatkowo chcemy także

spełnienie warunków programu. To głównie nagrody

zwiększać rozpoznawalność marki DEFRO, zachęcać do

i ich wartość motywują uczestników do brania udzia-

zwiększonych zakupów, czy też zwiększać sprzedaż wy-

łu w programie lojalnościowym, dlatego powinniśmy

branych modeli kotłów. Program lojalnościowy służy także

poświęcić dużo czasu na ich dobór i dopasowanie do

pośrednio do budowy bazy instalatorów, którzy później

oczekiwań uczestników. Jeśli odrobimy odpowiednio tę

mogą zostać autoryzowanymi serwisantami naszej firmy.

lekcję, z pewnością program odniesie sukces.
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różnymi wartościami. Warto jednak połączyć opcje cash
Bartosz Pilch

backu z nagrodami, wokół których można budować

dyrektor ds. e-commerce
i marketingu SIG

narrację, storytelling. Gdy z analiz wynika, że będziemy potrzebowali nagród o wyższej wartości, można
np. uwzględnić atrakcyjne wyjazdy czy eventy.

Dlaczego zdecydowali się
Państwo uruchomić program
lojalnościowy?
W branży B2B utrzymanie klienta i jego lojalności jest

Na jakie wyzwania natknęli się
Państwo przy przygotowaniu
programu i jak udało się im
sprostać?

jeszcze ważniejsze niż w działaniach na rynku konsu-

Program lojalnościowy to nie tylko atrakcyjne opako-

menckim. Wynika to m.in. ze znacząco mniejszej liczby

wanie marketingowe. Bardzo istotne jest zastosowanie

podmiotów, do których możemy kierować ofertę, czy też

rozwiązań, które będą całkowicie zgodne z obowiązu-

wyższych kosztów pozyskania klienta. Ponadto lojalny

jącymi przepisami. Mam tu na myśli zarówno przepisy

klient B2B to istotnie większa wartość dla sprzedawcy

związane z ochroną danych osobowych, jak i przepisy

niż równie lojalny klient B2C.

podatkowe czy rachunkowe. W tym zakresie sporym

Uruchomienie programu było dla nas naturalnym kro-

wyzwaniem jest utrzymanie atrakcyjności programu

kiem, wynikającym z realizowanych wcześniej średnio-

przy jednoczesnym zniwelowaniu wszelkich ryzyk natury

okresowych akcji marketingowych. Jedocześnie w ra-

prawnej lub podatkowej.

mach prowadzonych badań klientów kwestia doceniania

Inną grupą wyzwań są te związane z precyzyjnym

lojalności została wskazana jako ważna część współpra-

dotarciem do właściwych osób wewnątrz i na zewnątrz

cy. Program lojalnościowy oczywiście nie jest jedynym

organizacji. Tu znaczenie mają zarówno kanały, jak

rozwiązaniem pozwalającym zaspokoić tę potrzebę, ale

i treść oraz forma komunikacji, a także ich dopasowane

odgrywa ważną rolę na tym polu.

do zróżnicowanych grup obiorców.

Po jakie nagrody warto
więc sięgać w programie
lojalnościowym?
Trudno o uniwersalną odpowiedź na to pytanie, choćby
ze względu na zróżnicowaną wartość zakupów klientów
czy rentowność w zależności od branży, kategorii produktowej albo sprzedawanego miksu produktowego.
Na pewno podczas tworzenia katalogu nagród ważne
jest znalezienie równowagi między atrakcyjnością gratyfikacji dla klienta a jej rentownością jako inwestycji
w jego utrzymanie.
Jednym z rozwiązań jest włączenie do katalogu nagród
np. kart prepaidowych z możliwością doładowywania
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Jakie cele chcą Państwo osiągnąć za pomocą programu
lojalnościowego?

działania umożliwia bardzo ścisłe dopasowanie programu
do potrzeb i oczekiwań klientów, których charakterystykę pracownicy firmy znają o wiele lepiej niż dostawcy

Programy lojalnościowe należą do tej części działań mar-

zewnętrzni, przy jednoczesnej możliwości zachowania

ketingowych, które są bardzo mierzalne. Podstawowe

elastyczności i integracji wypracowanych na rynku roz-

cele programu to oczywiście te związane ze zwiększe-

wiązań przynoszonych przez partnerów zewnętrznych.

niem lojalności klientów mierzonej zarówno ich liczbą,

dotyczących np. ilości kupowanych indeksów, nowości

W jaki sposób skutecznie motywować klientów do brania udziału w programie lojalnościowym?

produktowych, czy też skłonności do zamieniania pro-

Bardzo istotnym elementem motywującym do udziału

duktów zgodnie z rekomendacją organizatora programu.

w programie jest rozpoznanie potrzeb, motywacji czy

jak i częstotliwością oraz wartością zakupów. Możemy
oczywiście zejść do bardziej szczegółowych mierników,

Realizują Państwo program sami
czy powierzyli to zewnętrznej firmie? Dlaczego zdecydowali się
Państwo na takie rozwiązanie?

zainteresowań klientów. Ułatwi je precyzyjne zdefiniowanie grupy docelowej. W firmach posiadających w ofercie
szeroką i zróżnicowaną gamę produktów kluczowe jest
również dopasowanie asortymentu do uczestników
programu. Klienci zwracają uwagę na relatywną wartość

Program organizujemy sami we współpracy z partnerami

nagród w stosunku do wartości zakupów uprawniają-

zewnętrznymi. Takie rozwiązanie wynika z budowanych

cych do ich otrzymania. Oczywiście im jest ona wyższa,

przez lata kompetencji wewnątrz zespołu, który wykonu-

tym większa staje się atrakcyjność programu w oczach

je wszystkie zadania związane ze strategią, kreacją czy

klienta. Warto również zwrócić uwagę na rozwiązania

komunikacją. Jednocześnie niektóre elementy obsługi

oferowane przez konkurencję, a na koniec dopasować

programu, zwłaszcza te pojawiające się cyklicznie, re-

komunikację do grupy docelowej pod względem zarów-

alizowane są przez podmioty zewnętrzne. Taki sposób

no treści, jak i kanałów czy częstotliwości kontaktu.
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Przemysław Słowik
head of customer experience
w Coffeedesk

Jakie były główne cele
i efekty programu? Jak je
Państwo mierzyli?
Celem była dodatkowa gratyfikacja dla klientów, która
oprócz premiowania zakupu produktów w sklepie miała

Kiedy ruszył i jak rozwijał się
program Coffee Profit?

także zachęcać do aktywności. Do dzielenia się swoją
kawową pasją i zarażania nią znajomych. Zależało nam
na tym, żeby nasi klienci byli naturalnymi ambasadora-

Program był z nami praktycznie od początku działal-

mi marki, dzielącymi się informacją, że Coffeedesk to

ności firmy i zakończył się po ośmiu latach. Przez cały

świetne miejsce na kawowe zakupy. Dodatkowo mogli

okres nie przeszedł większych zmian i działał według

pomnażać punkty zdobywane w programie. To nie

tych samych zasad. Uczestnik otrzymywał punkty

miały być zawody w tym, kto uzbiera więcej i szybciej.

za trzy aktywności: za zakupy produktów w sklepie,

Traktowaliśmy to raczej jako premię za zaangażowanie

za polecenie znajomemu rejestracji w naszym sklepie

w rozwijanie świata kawy. Przez cały okres trwania pro-

oraz dodatkowy bonus, jeśli osoba polecona zrobiła

gramu nasi klienci zebrali ponad 130 mln pkt.

odpowiednią liczbę zakupów.

po osiągnięciu 20 tys. pkt. Uprawniał on do darmowej

Na jakie wyzwania natknęli się
Państwo podczas przygotowywania i prowadzenia programu? Jak udało się im sprostać?

dostawy. Na zakończenie programu mieliśmy ponad

Po tych ośmiu latach z Coffee Profit mamy już świado-

600 klientów z takim statusem.

mość, że był to program czasami zbyt skomplikowany,

Segmentowaliśmy klientów na cztery kategorie (regular, bronze, silver, gold), w zależności od liczby posiadanych już punktów. Najwyższy poziom otrzymywało się

Rekordowe zamówienie wzbogaciło jednego klienta
o 62 080 pkt!

jeśli chodzi o system zdobywania punktów. Oprócz
już wymienionych możliwości istniały różne reguły
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i mnożniki, które pozwalały szybciej uzbierać punkty

sobie cel, do którego dąży. Sama gratyfikacja nie po-

na Świętego Ggraala programu – młynek Comandante

winna ograniczać się tylko do bezpośrednich zakupów.

za 100 tys. pkt. I właśnie te skomplikowane zależności

Wszędzie tam, gdzie klient angażuje się w tworzenie

czasami utrudniały zrozumienie, jak działa program.

i promowanie naszej marki – czy to przez przyciąganie

Innym firmom możemy doradzić, że program musi być

swoich znajomych, czy komentowanie, dzielenie się

możliwie prosty. Łatwe zasady gratyfikacji to podstawa.

radami z innymi klientami – powinniśmy szukać możli-

Realizowali Państwo program
sami czy powierzyli to zewnętrznej firmie? Dlaczego zdecydowali się Państwo na takie
rozwiązanie?

wości, jak go wynagrodzić, przybić piątkę i pokazać, że
jest częścią większej społeczności.

Przepis na skuteczny program
lojalnościowy, czyli kilka wskazówek dla innych marketerów.

Gdy tworzyliśmy program niemal dziewięć lat temu, nie

Myślę, że czas „klasycznych” programów lojalnościo-

znaleźliśmy na rynku rozwiązań, które odpowiadałyby

wych już za nami. Zbieranie punktów i wymienianie

naszym oczekiwaniom (a jednocześnie byłyby łatwe

ich na nagrody z katalogu to już przeszłość. Obecnie

do integracji z naszą platformą), i jak większość rzeczy

klienci oczekują bardziej indywidualnego podejścia, do-

w tamtym czasie, tworzyliśmy go sami – naszymi we-

pasowanego do ich potrzeb zakupowych. Klient gotowy

wnętrznymi zasobami.

jest zapłacić więcej, np. w formie stałego abonamentu,

W jaki sposób skutecznie promować program i zachęcać klientów
do dołączania do niego?

aby swoje produkty dostać szybciej, taniej, czy też na
kilka dni przed premierą. Najważniejsze, żeby widział
konkretną korzyść w tym, że ponosi dodatkową opłatę.
Popularna stała się również subskrypcja, która pozwa-

Klient musi widzieć dodatkową wartość. Oprócz zro-

la na regularne dostawy ulubionego produktu przy

zumiałych zasad przyznawania punktów, złotówek czy

minimalnym zaangażowaniu klienta. W takim modelu

ziarenek ważne jest pokazanie, na co można te zebra-

wystartowaliśmy również z naszą własną marką kaw

ną walutę wymienić – tak, aby klient mógł wyznaczyć

Hi! Coffeedesk.
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klient staje się równocześnie członkiem Answear Club.
Za każdy zakup otrzymuje 10% jego wartości w postaci
punktów Answear Club (przykładowo: gdy kupi produkty

Joanna Kosman
kierownik marketingu
Answear.com

o wartości 240 zł, zyska 24 pkt). Środki zgromadzone na
koncie się sumują – można wykorzystać je do opłacenia
kolejnych zakupów i w ten sposób pokryć nawet 50% wartości zamówienia, jeśli wybrane produkty są nieprzece-

Czym jest program lojalnościowy Answear Club?
Answear Club to program lojalnościowy, który pozwala

nione. Dodatkowo członkowie Answear Club mogą liczyć
na okazyjne bonusy (np. za zapis do newslettera, w dniu
urodzin) oraz dostęp do specjalnych ofert promocyjnych.

pierwszego polskiego sklepu internetowego oferującego

Realizują Państwo program
sami czy powierzyli to zewnętrznej firmie?

szeroki wybór ubrań, butów i dodatków ponad 400

Program od początku był tworzony i rozwijany przez

światowych marek. Aktualnie sklep działa na siedmiu

Answear.com – pozwoliła na to rozbudowana struktu-

rynkach – od początku swojej działalności w 2011 r. zdo-

ra marki i dostęp do wielu narzędzi. Answear Club jest

był ponad 50 nagród i wyróżnień, zyskał także uznanie

regularnie promowany, m.in. przez newslettery, posty

tysięcy klientów, którym, poza możliwością uczestnictwa

w social mediach czy kampanie telewizyjne.

na robienie zakupów w jeszcze atrakcyjniejszych cenach.
Jest przeznaczony dla stałych klientów Answear.com –

w programie Answear Club, dostarcza nieustannych mo-

stycznym, które pozwala na zoptymalizowanie kosztów

Jakie cele chcą Państwo osiągnąć za pomocą programu
lojalnościowego?

i usprawnienie logistyki, co finalnie wpływa na doskonałą

To jedno z wielu narzędzi, które nie tylko lojalizuje

cenę i atrakcyjne promocje. W swojej działalności sklep

naszych klientów, lecz także – czy przede wszystkim –

stawia na szybką dostawę (nawet tego samego dnia

buduje nasz wyróżnik w ich oczach. Obecnie pracujemy

w wybranych miastach Polski) i jakość obsługi.

nad zmianami w obrębie Answear Club, aby wzbogacić go

dowych inspiracji, współpracując z ekspertami z branży
mody. Answear opiera się na własnym centrum logi-

Na czym polega mechanizm
programu?
Answear Club jest rozwijany od 2012 r. i od początku
cieszy się popularnością
(w ciągu pierwszych sześciu
miesięcy zapisało się do niego
ponad 30 tys. użytkowników).
Wynika to z faktu, że jako jeden z pierwszych w branży
fashion oferował realne korzyści w postaci zniżki nawet do
50% na kolejne zakupy. Jego
zasady są proste: z chwilą założenia konta w Answear.com

o dodatkowe narzędzia, które spodobają się jego członkom. Wierzymy, że te ulepszenia spowodują, że jeszcze
chętniej będą oni do nas wracać z powodu kolejnych
korzyści otrzymywanych za zakupy w naszym sklepie.
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Chcesz uruchomić w swojej firmie
nowoczesny program motywacyjny?
Zrób z nami grywalizację, wejdź na

www.product.pl
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