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Od lat w branży marketingowej pojawiają się publikacje, które wskazują, że lojalny klient jest znacznie 

bardziej wartościowy dla marki od tego, który korzysta z jej oferty od czasu do czasu. Oczywiście 

szczegółowe dane te różnią się w zależności od branży i segmentu, jednak wszędzie lojalność klien-

tów jest na miarę złota. Nie dziwi więc, że wciąż powstają nowe programy lojalnościowe. Z badania 

„Przyszłość Zakupów 2030”, zrealizowanego przez Comarch i Kantar TNS, wynika, że już ponad 70% 

Polaków bierze udział w którymś z nich.

Jednak sam zapis do programu nie czyni jeszcze lojalnego klienta. Ba! Uczestnik programu wcale 

nie musi być zaangażowany. Jak więc go motywować i angażować, aby zyskać jego lojalność? W jaki 

sposób optymalizować swoje działania i jak wykorzystywać nowe technologie w dążeniu do tego 

celu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w raporcie „Programy lojalnościowe 2019”. 

Od ustalenia właściwych celów, przez dobór mechanizmów i atrakcyjnych nagród, po komuni-

kację i mierzenie efektów – na każdym z tych etapów pomocne będą porady, które przygotowali 

nasi eksperci. 

W raporcie dzielimy się wiedzą na temat najnowszych trendów. Podpowiadamy, z czego składa 

się skuteczny program lojalnościowy oraz jakich błędów należy unikać w jego projektowaniu i w wy-

borze nagród. Sprawdzamy, jakie technologie zdominują rok 2019.

Nasi eksperci analizują najgorętszy trend tego roku – grywalizację. Włączenie tego mechanizmu 

do programów może być prostsze, niż Ci się wydaje, a doznania klientów – świeże, niezapomniane 

i prowadzące do coraz większego zaangażowania. W końcu na świecie jest już ponad 2 mld ak-

tywnych graczy, którzy należą do różnych grup demograficznych. Te osoby mogą się zaktywizować 

w grze, w której to Ty ustalisz reguły.

Niezależnie, czy działasz na rynku B2C czy B2B, powinieneś zdawać sobie sprawę, że lojalność 

w dzisiejszych czasach jest towarem deficytowym. A przy tym wciąż wiele osób zastanawia się, czy 

w ogóle warto angażować swój czas i inwestować pieniądze w programy lojalnościowe i czy przyniesie 

to firmie korzyści. Wspólnie poszukajmy odpowiedzi na pytanie: „Czy warto postawić na lojalność?”.

Zapraszam do lektury!

Od redakcji

Justyna Bakalarska

redaktorka dodatków i raportów spe-
cjalnych „Marketera+”, autorka książki 
„Marketing wartości” 

Napisz do autora:
justyna@marketerplus.pl 
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ZenCard sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 80
Babka Tower
00-175 Warszawa
kontakt@zencard.pl
www.zencard.pl

Oskar Wegner
pl. Rodła 9
70-419 Szczecin
tel.: +48 91 422 93 41
grywalizacja@oskarwegner.pl
www.oskarwegner.pl 

Oskar Wegner 
Łączymy świat gier komputerowych z programami lojalnościowymi. W naszym 
portfolio znajduje się 13 platform grywalizacyjnych z zaawansowanym światem 
gry, w tym projekt nagrodzony statuetką Golden Arrow 2017 w kategorii 
programów lojalnościowych B2B. Pracujemy m.in. dla firm: Santander 
Consumer Bank, Toyota Motor Poland, Orange, Rockwool, BASF Polska.

Edenred Polska sp. z o.o.
ul. Rozbrat 44a
00-419 Warszawa
tel.: +48 22 209 82 90
sprzedaz-pl@edenred.pl
lojalnosc.edenred.pl

Edenred
Edenred – światowy lider rozwiązań płatniczych – działa w Polsce od ponad 
20 lat. Dostarczamy bezkonkurencyjne rozwiązania oraz niezawodny serwis 
w obszarach wsparcia sprzedaży, motywacji i budowania lojalności na rynkach 
B2B i B2C. Klienci wysoko cenią nas za indywidualne podejście, jakość obsługi 
i elastyczność w działaniu. Zwracamy uwagę na każdy detal związany z obsługą 
organizatora i uczestników programów wsparcia sprzedaży. Zawsze stawiamy 
sobie ten sam cel: satysfakcję i przyjemne codzienne życie.

ZenCard
Chcesz mieć większe obroty w sklepie, punkcie usługowym, hotelu czy 
restauracji? Uruchom na swoim terminalu płatniczym program lojalnościowy, 
który inteligentnie zachęci Twoich klientów do powrotu. 

ZenCard umożliwi im zarejestrowanie na terminalu płatniczym ich 
numerów telefonów, tak aby mogli otrzymywać od Ciebie powiadomienia 
o aktualnych promocjach. System możesz uruchomić błyskawicznie. 

Zobacz, jak pomagamy naszym klientom: https://youtu.be/UCQrTLEuzuA.

https://youtu.be/UCQrTLEuzuA
https://lojalnosc.edenred.pl/?utm_source=raport-lojalnosc-marketerplus
https://oskarwegner.pl/?utm_source=raport-lojalnosc-marketerplus
https://zencard.pl/?utm_source=raport-lojalnosc-marketerplus
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Motivation Direct
ul. Czeczota 31
02-607 Warszawa
tel.: +48 22 201 24 56
info@motivationdirect.pl
www.motivationdirect.pl

Motivation Direct
Zdobywanie lojalności klientów i motywowanie pracowników to niemałe 
wyzwanie. Zaprojektowanie skutecznego rozwiązania, które do tego 
posłuży, wymaga doskonałej znajomości potrzeb i oczekiwań odbiorców – 
trzeba wiedzieć, co napędza ich do działania. Tak się składa, że Motivation 
Direct ma taką wiedzę! Oferuje swoim klientom kompleksowe wsparcie 
– nowoczesne programy lojalnościowe i motywacyjne, sprawdzone 
mechanizmy grywalizacji, najbogatszy katalog nagród na rynku, obsługę 
prawną i kreatywne podejście do działania. 

Boneter.pl
ul. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
tel.: +48 606 58 76 44
biuro@widoczny.pl
www.boneter.pl

Boneter
Program lojalnościowy, który zdobywa nowych klientów! Boneter to wygodna 
w obsłudze aplikacja internetowa, dzięki której samodzielnie poprowadzisz 
skuteczny program lojalnościowy w swojej firmie. Wszystkie niezbędne 
funkcje przydatne w zdobywaniu i zatrzymywaniu klientów zamknęliśmy 
w jednym programie, który można wdrożyć w ciągu zaledwie kilku dni. 
System sprawdzi się zarówno w małej firmie z ograniczonym budżetem, jak 
i w większym przedsiębiorstwie, wymagającym rozwiązania skrojonego na 
miarę i indywidualnego podejścia.

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

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 kilkunastoletnia, nieprzerwana 
współpraca z klientami takimi, jak: Henkel, Whirlpool, Philips i Nestlé.
 

https://www.motivationdirect.pl/?utm_source=raport-lojalnosc-marketerplus
http://www.boneter.pl?utm_source=raport-lojalnosc-marketerplus
http://www.albedomarketing.pl/?utm_source=raport-lojalnosc-marketerplus
https://www.facebook.com/AlbedoMarketing/
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Loyalty Partner  
Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
info@payback.net
www.payback.net/pl/
skontaktuj-sie/formularz-
kontaktowy/

PAYBACK
PAYBACK to największy w Polsce program multipartnerski, którego celem jest 
angażowanie i nagradzanie konsumentów. Dzięki doskonałej znajomości jego 
użytkowników oraz zindywidualizowanej komunikacji z nimi pomagamy naszym 
partnerom osiągać ich cele sprzedażowe. Ogromna skala działania oraz wspólne akcje 
promocyjne zapewniają im dostęp do 10-milionowej bazy uczestników Programu, 
a nowoczesne narzędzia analizy big data – do pogłębionych danych na temat 
zachowań konsumentów.

Wśród partnerów PAYBACK są duże sieci handlowe oraz firmy usługowe z różnych 
sektorów, a także największe globalne platformy e-commerce.

Loyalty Starter
ul. Mikołaja Reja 13
81-874 Sopot
tel.: +48 537 317 596
info@loyaltystarter.io
www.loyaltystarter.io

Loyalty Starter
Loyalty Starter zapewnia wsparcie niezbędne do szybkiego i skutecznego 
uruchomienia programu lojalnościowego. Oferta firmy obejmuje: wysoce 
konfigurowalną aplikację, służącą do zarządzania programem lojalnościowym 
(udostępnianą w modelu SaaS), personalizowany moduł uczestnika programu, 
aplikację mobilną, a także produkcję kart stałego klienta oraz pomoc 
w opracowaniu regulaminu dla uczestników programu.

Pro Duct by Business 
Friends Sp. z o.o.
ul. Jankowska 10
02-129 Warszawa
tel.: +48 22 668 77 73
marketing@product.pl
www.product.pl

Pro Duct by Business Friends 
Jesteśmy agencją nastawioną na budowanie takich relacji partnerskich, które 
powodują wzrost sprzedaży produktów i usług naszych klientów. 
Realizujemy programy motywacyjne i lojalnościowe, 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.  

http://www.payback.net/pl/skontaktuj-sie/formularz-kontaktowy/
http://www.payback.net/pl/skontaktuj-sie/formularz-kontaktowy/
http://www.payback.net/pl/skontaktuj-sie/formularz-kontaktowy/
http://www.product.pl
http://product.pl/?utm_source=raport-lojalnosc-marketerplus
https://loyaltystarter.io/?utm_source=raport-lojalnosc-marketerplus
https://www.payback.net/pl/skontaktuj-sie/formularz-kontaktowy/?utm_source=raport-lojalnosc-marketerplus
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https://lojalnosc.edenred.pl/?utm_source=raport-lojalnosc-marketerplus
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Autor: Michał Kowalski

Program lojalnościowy, 
który naprawdę działa 
Lubię wypić dobrą kawę w miłym miejscu, dlatego ucieszyłem się, kiedy moja 
ulubiona kawiarnia wprowadziła program lojalnościowy. Za dziewięć kupionych 
kaw zaczęła dawać dziesiątą za darmo. Zainstalowałem w telefonie piękną 
aplikację i zacząłem zbierać wirtualne pieczątki. 

Mimo że brałem udział w tym programie lojalnościowym 
z ochotą, zupełnie nie zmieniłem swoich zwyczajów 

zakupowych. Kupowałem ciągle tę samą kawę i nie robiłem 
nic poza tym. Nie wypijałem dwóch kaw za jednym razem, 
nie przychodziłem do kawiarni częściej niż zwykle, nie wy-
konywałem dodatkowych czynności, a jednak dostawałem 
dziesiątą kawę. Wielokrotnie odbierałem darmowy napój, 
za który i tak bym zapłacił. 

Z biegiem czasu przestałem nawet korzystać z tego przy-
wileju. Stał się on dla mnie obojętny. Cały program był dla 
mnie przewidywalny i przez to nie wzbudzał mojego większe-
go zainteresowania. Chociaż dałem firmie przyzwolenie na 
kontakt, ta z niego nie skorzystała. A przecież byłem idealnym 
kandydatem na lojalnego klienta. 

Budowanie lojalności czy 
promocja sprzedaży?
Największym błędem popełnianym podczas projektowania 
programów lojalnościowych jest nadmierne skupianie się 
na nagradzaniu transakcji. Staje się ona w zasadzie jedynym 
celem i punktem odniesienia, gdy tymczasem prawdziwa 
lojalność wcale nie musi się przejawiać w kolejnych zakupach. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• na jakich zasadach opiera się budowanie lojalności,
• czym program lojalnościowy powinien się różnić od 

promocji sprzedaży,
• jak zlojalizować uczestników programu.

Najważniejsze w budowaniu lojalności nie są wcale trans-
akcje, ale zaangażowanie i emocje. Tak jak w małżeństwie – je-
śli zabraknie tych dwóch aspektów, związek zacznie zmierzać 
do rozpadu. Program lojalnościowy powinien motywować 
do większego zaangażowania, niekoniecznie związanego 
z samą transakcją. Im więcej w kontakcie z marką pozatrans- 
akcyjnego zaangażowania, tym większe szanse na lepsze 
efekty lojalnościowe. Bez tego wszelkie działania to tylko 
kolejna promocja sprzedaży. Dlatego przed podjęciem de-
cyzji o wprowadzeniu programu lojalnościowego musisz 
odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy chodzi mi tak naprawdę 
o promocję sprzedaży, czy też rzeczywiście chcę budować 
długofalową lojalność klientów?”. Każda z tych strategii wy-
maga zupełnie innego podejścia.

Czym jest lojalność klienta?
John Jantsch w książce „Siła pozytywnych opinii” opisuje 
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Reklama

przypadek swojej żony, która pewnego dnia zakupiła kurtkę 
mało znanej marki. Ubranie po prostu jej się spodobało, i tyle. 
Kilka tygodni później podczas niedzielnego spaceru, kiedy 
kobieta włożyła kurtkę po raz pierwszy, sięgnęła do kieszeni 
i znalazła w niej małą karteczkę. Była przekonana, że to in-
strukcja prania, gdy tymczasem napis na kartce głosił „Jesteś 
przepiękna”. Te dwa słowa wprawiły ją w doskonały humor 
na cały dzień. Od tego dnia żona autora opowiada o tym zda-
rzeniu każdemu znajomemu, a jednocześnie poleca markę. 

Czy firma kusiła klientkę nagrodami za stałe zakupy? Nie. 
Czy klientka kupowała regularnie? Nie, kupiła tylko raz. Czy 
firma zdobyła lojalną klientkę? Oczywiście! 

Klient, który często kupuje, nie zawsze musi być lojalny. 
Może robić to tylko ze względu na cenę. I tak się często 
zdarza. Wystarczy nowa promocja u konkurencji, aby zmienił 
swoje upodobania. Lojalny klient wcale nie musi kupować 
– być może nie ma takiej potrzeby. Niemniej i tak przynosi 
firmie korzyści, chociażby w postaci polecania jej znajomym.

Lojalność należy do sfery emocji, a nie relacji biznesowych. 
„Lojalny” znaczy „wierny i oddany”, a nie „skuszony korzyścią 
materialną”. Zwykła karteczka, która wywołała miłą emocję, 
dała większe efekty niż kosztowna aplikacja mobilna z kawiarni.

Jak budować lojalność klienta?
Aby wywoływać emocje, należy czerpać z emocji. W dobrym 
związku potrzeba zaufania, pasji i zaangażowania. Dobry 
program lojalnościowy działa tak samo: buduje zaufanie, pa-
sjonuje i angażuje. Podczas projektowania programu należy 
pamiętać o zasadach, które działają w relacjach międzyludz-
kich, i wykorzystywać je w działaniach typowo promocyjnych.

Nie należy oczywiście rezygnować z tradycyjnych elemen-
tów programów lojalnościowych – punkty, nagrody, zniżki 
i promocje są dobrym wabikiem na klienta. Mają jednak tylko 
zainteresować go programem, natomiast niezapracują na 
jego lojalność, choć dadzą Ci na to czas. Dzięki ciekawym 
nagrodom zdobędziesz uwagę klienta, ale żeby osiągnąć 

http://boneter.pl/?utm_source=raport-lojalnosc-marketerplus
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Jak zapracować na lojalność klienta?
RAMKA 1

Pamięć – ludzie lubią te osoby, które o nich pamiętają, prawda? Wykorzystaj to! Najprostszy sposób to 
składanie życzeń urodzinowych. Niby drobiazg, ale każdy klient będzie mile zaskoczony, gdy otrzyma rano 
e-mail z życzeniami.

Kontakt – większą sympatią ludzie obdarzają te osoby, z którymi kontaktują się częściej. Dobry przyjaciel 
odzywa się często, nawet bez powodu. Rób to samo. Kontaktuj się z klientem regularnie, ale nie wysyłaj 
mu za każdym razem oferty czy informacji o promocji. Przekaż mu wiedzę albo udziel porady, a sprzedaż 
zostaw na później.

Zaangażowanie – jednym z najsilniejszych mechanizmów budowania lojalności jest zaangażowanie. Jeśli 
ktoś się w coś zaangażuje, trudno jest mu z tego z rezygnować. Dobry program lojalnościowy wykorzystuje 
tę zależność. Wystarczą nawet drobne działania, takie jak choćby prośba o opinię czy wypełnienie krótkiej 
ankiety, aby zaangażować klienta w inne działania na rzecz firmy niż tylko zakupy.

Wyróżnienie – klienci programu lojalnościowego pewnej linii lotniczej nie muszą stać w kolejce do odprawy. 
Po czerwonym dywanie przechodzą do strefy VIP na oczach wszystkich oczekujących. Dla firmy to żaden 
koszt, a dla klienta – miłe wyróżnienie, które silnie działa na emocje. Pomyśl, w jaki sposób możesz wyróżnić 
swoich klientów VIP. To naprawdę działa!

Niespodzianki – wszyscy je lubimy. Oczekiwana nagroda z pewnością sprawi przyjemność, ale jeszcze 
lepiej zadziała drobiazg ofiarowany bez żadnego powodu, w najmniej spodziewanym momencie. Element 
zmienności wywołuje koncentrację, która wygasza działanie obszarów mózgu odpowiedzialnych za ocenę 
i racjonalne postępowanie. Niespodzianki to jeden z najpotężniejszych mechanizmów, jakie można wykorzy-
stać w procesie uzależniania klientów od swojej firmy. Od czasu do czasu nagradzaj ich bez powodu, a ich 
reakcja z pewnością mile Cię zaskoczy. 

jego lojalność, będziesz potrzebował odpowiednich sposo-
bów komunikacji. Musisz zadbać o to, aby każdy uczestnik 
programu wyraził na taką komunikację zgodę. To w zasadzie 
główny cel rozdawania kart lojalnościowych – uzyskanie 
zgody na stały kontakt.

Pozytywne doświadczenia
Gdy zdobędziesz już dane kontaktowe klienta, będziesz mógł 
rozpocząć budowanie skutecznego programu lojalnościowego. 
Jego prawdziwym celem jest wytworzenie więzi emocjonalnej 
z uczestnikiem, a nie ciągłe go przekupywanie. Nagrody czy 
karty są tylko przykrywką – klient myśli, że już jest w progra-
mie, bo zbiera punkty, a w rzeczywistości to dopiero początek 
zabawy. Jego czujność została uśpiona, a Ty możesz spokojnie 
stosować naprawdę skuteczne techniki wywierania wpływu.

W celu zapracowania na lojalność klienta wykorzystuje 
się dokładnie te same mechanizmy, które sprzyjają lojalności 
i przyjaźni między ludźmi. Znajdziesz je w ramce 1.

Mam nadzieję, że dostrzegasz już, w czym tkwi tajem-
nica skutecznych programów lojalnościowych. Tradycyjne 
elementy, takie jak karty klienta, punkty i nagrody, mają tylko 
podtrzymać uwagę i pomóc w uzyskaniu zgody uczestnika 
programu na stały kontakt. Dopiero działania wywołujące 
emocje budują prawdziwą i długotrwałą lojalność.

Michał Kowalski

konsultant marketingowy; na co dzień 
pomaga przedsiębiorcom w budo-
waniu strategii zdobywania i zatrzy-
mywania klientów; autor bloga Zy-
skownaFirma.pl, marketing director 
w Boneter.pl

Napisz do autora:
biuro@boneter.pl
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Starannie dostosowujemy rozwiązania do skali działań naszych klientów na rynku polskim i międzynarodowym. Dzięki naszej wiedzy, 
pracy, rzetelności, wysokiej jakości i zaangażowaniu mamy zaufanie całej Grupy Goodyear (w tym Goodyear EMEA), Hewlett-Packard, 
LG Electronics, Wienerberger i wiele innych. 

PROGRAMY „NA MIARĘ”
Od 20 lat wdrażamy systemy lojalnościo-
we i motywacyjne dla biznesu, które z 
powodzeniem działają już w ponad 35 
krajach. 
Zajmujemy się całym cyklem budowania 
relacji, od tworzenia i integracji baz danych 
klientów, aż po stworzenie indywidualnego 
programu lojalnościowego. 

KOMPLEKSOWE USŁUGI
Dysponujemy doświadczonym zespołem 
IT, marketingowym, prawnym i obsługi 
klienta. Wszystkie programy są zgodne 
z GIODO i RODO, a współpraca z Polskim 
Stowarzyszeniem Marketingu Bezpośred-
niego SMB jest gwarantem naszej wiary-
godności i wiedzy o stale zmieniającej się 
sytuacji w środowisku Marketerów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Nasze rozwiązania zawierają sprawdzone 
schematy obiegu dokumentów księgo-
wych, kanały komunikacji z uczestnikami 
oraz zabezpieczenie przed oszustwami.

Komunikacja w programach odbywa się 
z wykorzystaniem stron www, social me-
diów i klasycznych rozwiązań call center.

Niech każdy wygrywa! 
Lojalność w biznesie to relacja, w której każda ze stron po dokonaniu transakcji jest zadowolona i chce tę transakcję 
powtarzać. Pomagamy budować relacje w biznesie podkreślając szacunek dla stron, zadowolenie z osiąganych sukce-
sów ze sprzedaży i kreując lojalną wspólnotę w przyszłości. 
Wspieramy rozwój kanałów sprzedaży i dystrybucji – to podstawa sukcesu. Wiemy to z doświadczenia.

Wierzymy w lojalnośćWierzymy w lojalność
Realizujemy programy motywacyjne i lojalnosciowe 
w Polsce i za granica
Realizujemy programy motywacyjne i lojalnosciowe 
w Polsce i za granica

Aplikacja IncentiveApp  - produkt ułatwia-
jący organizację wyjazdów grupowych oraz 
komunikację w trakcie wyjazdu. W narzę-
dziu znajduje się moduł rejestracyjny zbie-
rający dane Uczestników wyjazdów.

www.incentiveapp.pl

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

Zapraszamy do współpracy

BUSINESS ERGONOMICS  - zajmuje się pra-
cą z danymi i  na danych. Integruje i  prze-
twarza zbiory danych służące procesom za-
rządzania marketingiem i sprzedażą,  łącząc 
dane z baz pochodzących z różnych źródeł.

www.businessergonomics.pl

http://product.pl/?utm_source=raport-lojalnosc-marketerplus
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Autor: Łukasz Sznajdrowski

Czy aplikacje mobilne wyprą 
z rynku plastikowe karty 
lojalnościowe?
„Mobilna lojalność” ma coraz większe grono zwolenników. Rola aplikacji 
mobilnych w programach lojalnościowych rośnie z każdym rokiem. Klienci 
doceniają je przede wszystkim ze względu na wygodę, a firmy dostrzegają 
w nich narzędzie skutecznie angażujące klienta, mające w wielu obszarach 
dużą przewagę nad tradycyjnymi kartami z plastiku. Jednak czy to oznacza, że 
w najbliższych latach karty zostaną wyparte przez aplikacje mobilne?

Jak wynika z raportu „Polska.Jest.Mobi 2018”, 83% miesz-
kańców naszego kraju korzysta z internetu za pomocą 

smartfonów. W ten sposób Polacy komunikują się ze sobą, 
robią zakupy, wysyłają e-maile, czytają artykuły, publikują 
posty w mediach społecznościowych, zarządzają kontami 
bankowymi i coraz częściej – biorą udział w programach 
lojalnościowych. 

„Monitor programów lojalnościowych 2018”, opublikowa-
ny przez ARC Rynek i Opinia, pokazuje, że liczba osób korzy-
stających z aplikacji mobilnych w programach lojalnościowych 
stale rośnie. W 2016 r. używało ich 38% uczestników takich 
programów, rok później – już 53%, a w 2018 r. – aż 60%. 
Niewątpliwie duży udział w kreowaniu tego trendu ma Klub 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• czy statystyki potwierdzają wzrost popularności 

aplikacji mobilnych wykorzystywanych w programach 
lojalnościowych,

• co daje aplikacjom mobilnym przewagę nad plastiko-
wymi kartami,

• jakie funkcje w aplikacjach mobilnych cenią sobie 
uczestnicy programów lojalnościowych,

• jak zmniejszyć koszty wdrożenia aplikacji mobilnej,
• jaka jest przyszłość plastikowych kart lojalnościowych.
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Rossmann ze swoją aplikacją mobilną, która w ubiegłym roku 
miała blisko trzykrotnie więcej użytkowników niż aplikacja 
PAYBACK, zajmująca w badaniu ARC Rynek i Opinia drugie 
miejsce. Ale jeśli wziąć pod uwagę wcześniej przytaczane 
statystyki oraz zupełnie nowe możliwości, które otwierają 
się przed organizatorami programów lojalnościowych za 
sprawą aplikacji mobilnych, można przypuszczać, że tą samą 
drogą będzie podążać coraz więcej firm. Co zatem sprawia, 
że „mobilna lojalność” jest tak atrakcyjna dla marketerów?

Przewaga aplikacji mobilnych nad 
kartami lojalnościowymi
Główną zaletą aplikacji mobilnych z punktu widzenia uczest-
ników programów lojalnościowych jest brak konieczności 
posiadania karty (twierdzi tak 60% badanych). Jednocześnie 
obowiązek noszenia kart uznali oni za jeden z największych 
problemów wynikających z udziału w programach lojalno-
ściowych. Zostało to dostrzeżone przez twórców aplikacji 
przeznaczonych do skanowania i gromadzenia takich kart 
(np. Stocard). Podobne funkcje są dostępne również w apli-
kacjach bankowych oraz w wirtualnych portmonetkach (np. 
Google Pay™). W dużym stopniu rozwiązują one problem, 
jednak nie pozwalają na wykorzystanie pełnego potencjału, 
który mają aplikacje mobilne w programach lojalnościowych. 

Kolejną zaletą aplikacji są ich zwiększone możliwości 
komunikacyjne. Plastikowa karta nie jest w stanie nawią-
zać interakcji z klientem, nie poinformuje go o aktualnych 
promocjach czy możliwości odbioru nagrody, nie złoży mu 
również życzeń urodzinowych. A takie zadania nie są żad-
nym wyzwaniem dla aplikacji mobilnych. Doceniają to sami 
klienci, z których 54% uznało otrzymywanie powiadomień 
o aktualnych promocjach za jedną z głównych zalet takich 
aplikacji. Jeśli dodać do tego możliwość personalizowania 
komunikatów na podstawie aktywności klienta oraz jego 
preferencji zakupowych, powstaje naprawdę potężne na-
rzędzie marketingowe. 

Aplikacje mobilne zapewniają również uczestnikom pro-
gramów lojalnościowych stały, nieograniczony i wygodny 
dostęp do konta, w tym do zgromadzonych punktów, ak-
tualnych promocji, nagród oraz pełnej historii zakupów. Aż 
51% badanych wskazało te funkcje jako zalety takich aplikacji. 

I co najważniejsze: aplikacje mobilne potrafią zwiększać 
zaangażowanie uczestników programu lojalnościowe-
go. Powiadomienia push, geolokalizacja, dostęp do zdjęć 
i aparatu użytkownika – bogactwo funkcji wbudowanych we 
współczesne smartfony daje praktycznie nieograniczone 
możliwości tworzenia najróżniejszych scenariuszy zachowań, 
za które klienci będą dodatkowo nagradzani. Docenią to 

Odsetek uczestników programów lojalnościowych 
korzystających z aplikacji mobilnych

WYKRES 1

Źródło: „Monitor programów lojalnościowych 2018”

Brak konieczności posiadania karty 60%

Otrzymywanie powiadomień
o aktualnych promocjach 54%

Możliwość sprawdzania salda
rachunku i historii transakcji

51%

Sprawdzanie aktualnych promocji 53%

Wykorzystanie kuponów rabatowych 46%

Korzystanie salda i historii transakcji 43%
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Główne zalety mobilnych aplikacji w programach 
lojalnościowych według ich użytkowników

WYKRES 2

Źródło: „Monitor programów lojalnościowych 2018”

Brak konieczności posiadania karty 60%

Otrzymywanie powiadomień
o aktualnych promocjach 54%

Możliwość sprawdzania salda
rachunku i historii transakcji
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Najczęściej używane funkcje aplikacji mobilnych 
w programach lojalnościowych

WYKRES 3

Źródło: „Monitor programów lojalnościowych 2018”

Brak konieczności posiadania karty 60%
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przede wszystkim marketerzy, którzy w swoich programach 
lojalnościowych planują wykorzystanie elementów grywalizacji.

Koszty przestają być ograniczeniem
Na tle przedstawionych zalet aplikacji mobilnych należy 
zaznaczyć ich jedno znaczące ograniczenie. Jak wiadomo, 
budowa takiej aplikacji, zwłaszcza z wersjami natywnymi na 
wszystkie najpopularniejsze platformy, potrafi być bardzo 
kosztowna. W wielu przypadkach, np. gdy organizatorem 
programu lojalnościowego jest mniejsza firma z ograniczo-
nym budżetem, taki wydatek będzie zupełnie nieuzasadniony. 

Na szczęście z pomocą przychodzą aplikacje PWA (pro-
gressive web application), czyli strony internetowe dające 

wrażenie działania jak aplikacje natywne. Czas potrzebny na 
ich stworzenie jest dużo krótszy, bo nie trzeba przygotowywać 
osobnych wersji dla każdego systemu operacyjnego. A to, 
według firmy Divante, pozwala obniżyć koszty ich stworzenia 
i utrzymania nawet o 75% w porównaniu z aplikacjami natyw-
nymi. To wciąż nowa technologia, mająca wiele ograniczeń, 
jednak już teraz warto rozważyć jej zastosowanie. Przy odpo-
wiednio dużej liczbie uczestników programu koszt aplikacji 
PWA może być niższy również od kosztu produkcji kart.

Przyszłość kart lojalnościowych
Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości plastikowe karty 
zostaną zastąpione przez aplikacje mobilne. Wpłyną na to 
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nie tylko zalety aplikacji, lecz także zmiany, które zachodzą 
w samych programach lojalnościowych. Coraz częściej wy-
korzystuje się w nich grywalizację i storytelling, a aplikacje 
mobilne – dzięki możliwościom angażowania użytkowników 
– naturalnie wspomagają te działania. 

Zmiany już się rozpoczęły i będą coraz bardziej widocz-
ne. Nowo powstające programy lojalnościowe będą się co-
raz częściej opierać na aplikacjach mobilnych, ale również 
na rozwiązaniach hybrydowych. Ostatecznie plastikowe 
karty lojalnościowe znikną z naszych portfeli, ale ten pro-
ces będzie zachodził powoli i stopniowo. 

Korzyści oferowane przez aplikacje mobilne 
w programach lojalnościowych:

RAMKA 1

prosta i wygodna rejestracja klienta w programie,

brak konieczności posiadania karty plastikowej,

stały dostęp do konta z możliwością sprawdzania salda punktów i historii transakcji, 

powiadomienia push o aktualnych promocjach,

personalizowane treści i komunikaty,

mechanizmy bardziej angażujące uczestników programu lojalnościowego.

Łukasz Sznajdrowski

CEO Loyalty Starter; analityk bizne-
sowy i menedżer IT; przez wiele lat 
związany z branżą kart plastikowych; 
obecnie właściciel i szef marki Loyalty 
Starter, oferującej narzędzia do ob-
sługi programów lojalnościowych

Napisz lub zadzwoń do autora:
lsznajdrowski@loyaltystarter.io
tel.: +48 797 410 505

Warto doczytać:

• „Polska.Jest.Mobi 2018”, raport jestem.mobi, dostęp online: http://jestem.mobi/2018/04/raport-polska-jest-mobi-2018-do-pobrania/.

• „Monitor programów lojalnościowych 2018”, raport ARC Rynek i Opinia, dostęp online: https://arc.com.pl/product-pol-14-Monitor-
-programow-lojalnosciowych.html.

• Progessive Web Apps, dostęp online: https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/.
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Autor: Mariusz Cichy

Program lojalnościowy 
– czy warto?
Lojalność klienta nie pojawia się z dnia na dzień. Dążenie do niej to proces. Trudny 
i żmudny, w którym niezwykle ważne są takie elementy, jak: jakość produktów 
i usług czy obsługi klienta, a także uczciwość, rzetelność i wiarygodność marki. 
Proces ten mogą wspomóc programy lojalnościowe, które przyciągną uwagę 
i zainteresowanie klienta, co w konsekwencji przyniesie wymierne korzyści 
w postaci 100-proc. realizacji celów sprzedażowo-marketingowych. 

Walka o lojalność klienta to wyzwanie dla każdego 
współczesnego marketera. Wielość i różnorodność 

ofert, rozproszona uwaga, nadmiar bodźców oraz informacji 
o produktach, liczne promocje, wysoka konkurencja – to 
wszystko sprawia, że lojalność staje się towarem deficytowym. 
Tymczasem to właśnie ona pozwala marce bezpiecznie funk-
cjonować na rynku, zyskiwać stałą przewagę konkurencyjną 
i wciąż się rozwijać. Dlatego też nie powinno się rezygnować 
z ciągłych prób zdobycia lojalności klienta – podejmowanych 
również w ramach programów wsparcia sprzedaży.

Moc korzyści
Programy lojalnościowe pozwalają przede wszystkim na zbu-
dowanie trwałych relacji z siłami sprzedaży, kontrahentami, 
konsumentami – w zależności od tego, do kogo są kierowane. 
Odpowiednie ich prowadzenie wpływa też na kształtowanie 
pozytywnego wizerunku marki, podtrzymywanie motywacji 
uczestników oraz optymalizację kosztów firmy. Organizator 
może osiągnąć dzięki programowi lojalnościowemu liczne 
korzyści – pod warunkiem, że wpisze go w strategię marki. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakie korzyści oferuje program lojalnościowy,
• czy na programie lojalnościowym można zaoszczędzić,
• jakich nagród oczekują uczestnicy programu.

Każda firma, która sięga po program lojalnościowy, po-
winna to robić ze względu na istotny dla niej i szczegółowo 
określony cel. Jeśli program będzie miał właściwie sformu-
łowaną strategię i przemyślany budżet, firma w przyszłości 
będzie mogła cieszyć się z jego zadowalających efektów. To 
jednak nie wystarczy. Oprócz własnych korzyści należy też 
zaplanować korzyści dla uczestników. 

Odpowiednia motywacja
Z perspektywy uczestnika skuteczny program lojalnościo-
wy musi spełniać dwa podstawowe warunki. Po pierwsze 
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powinien mieć ciekawą formę. To oznacza, że jego me-
chanizm musi być na tyle łatwy, aby uczestnicy nie mieli 
problemu z realizacją jego założeń, a jednocześnie na tyle 
atrakcyjny, aby motywował ich do podejmowania związanych 
z nim wyzwań. Po drugie program wsparcia sprzedaży musi 
się wyróżniać atrakcyjną nagrodą.

Badania wskazują, że nagroda atrakcyjna dla użytkow-
ników to taka, która zaspokaja ich indywidualne potrzeby 
(w wysokim stopniu spersonalizowana) i jest dostępna od 
ręki. Te założenia spełnia karta przedpłacona Edenred. Jest 
atrakcyjniejsza niż nagroda rzeczowa czy papierowy bon, bo 
daje możliwość samodzielnego wyboru formy gratyfikacji, 
na którą dodatkowo nie trzeba czekać.

To także doskonałe rozwiązanie z perspektywy orga-
nizatora. Karty są łatwe w obsłudze, dostępne przez cały 
czas trwania programu, a ze względu na ich długi termin 
ważności wystarczy je wydać raz i następnie doładowywać 
zgodnie z osiągnięciami uczestników (można zdecydować 
się na prosty przelicznik, np. 1 pkt = 1zł na karcie). 

Korzyści dla uczestnika, 
ale i dla organizatora
Uczestnik ma swoją nagrodę pod stałą kontrolą. Na bieżąco 

może sprawdzać stan swoich środków na karcie oraz historię 
transakcji w aplikacji mobilnej. Dzięki temu wie, jaki pułap 
osiągnął, za co został nagrodzony i jakimi środkami dyspo-
nuje. Oprócz wcześniej wymienionych korzyści (swobody 
wyboru i natychmiastowej gratyfikacji) zyskuje też dostęp 
do nowoczesnej formy płatności telefonem – Google Pay. 

Karty przedpłacone są niezwykle elastyczne, dzięki czemu 
można dopasowywać je do każdego programu lojalnościo-
wego i wsparcia sprzedaży. Firmy mogą je personalizować 
zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Choć z zasady karty 
premiowe są akceptowane na całym świecie (w tym także 
w sklepach internetowych), to na życzenie Edenred może 
przygotować karty z akceptacją tylko w jednej lub w kilku 
wybranych branżach, np. w punktach sprzedaży klienta czy 
jego partnera biznesowego. Kwoty na karcie, będące nagrodą, 
również można swobodnie różnicować, a katalogiem nagród 
zarządzać w prosty i szybki sposób. 

Często przed podjęciem decyzji o uruchomieniu progra-
mu lojalnościowego, czy też na kolejnym etapie – wyboru 
nagrody – w umysłach organizatorów pojawiają się pytania 
o opłacalność inwestycji w takie działania. I w tym wypadku 
karty premiowe okazują się bardzo atrakcyjną propozycją  
– ze względu na oszczędności, na które pozwalają. 
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Artykuły promocyjne, rozdawane bezpłatnie w różnych ak-
cjach marketingowych, są obłożone podatkiem VAT. Zgodnie 
z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług opodatkowaniu podlegają te czynności, których przed-
miotem są towary i usługi. Tymczasem kart przedpłaconych 
to nie dotyczy. Oznacza to, że sięgnięcie po karty przyniesie 
oszczędności w budżecie akcji promocyjnej na poziomie 
23% (ramka powyżej). 

Lojalność doceniana 
na całym świecie
Stworzenie strategii, dobór mechanizmu czy nagród, a na-
stępnie optymalizacja podejmowanych działań – to cią-
gła walka o zdobycie i utrzymanie klienta. Dlatego warto 
ją prowadzić wraz z doświadczonym partnerem. A takim 

Mariusz Cichy

Sales Manager Linii Biznesowej Incen-
tive and Rewards w Edenred Polska

Napisz do autora:
mariusz.cichy@edenred.com 

z pewnością jest firma Edenred. Dzięki jej wieloletniemu 
doświadczeniu, umiejętności dostosowania działań do po-
trzeb i możliwości firmy, a także znajomości najnowszych 
mechanizmów motywacyjnych stworzenie skutecznego 
programu lojalnościowego będzie procesem nie tylko przy-
jemnym, lecz także efektywnym.

Karty przedpłacone a zwolnienia 
podatkowe

Podatek VAT to niejedyne obciążenie finansowe, z którym trzeba się liczyć 
przy realizacji programów lojalnościowych. Na uwadze warto mieć także 
podatek dochodowy, nakładany na zwycięzców programów lojalnościo-
wych, m.in. konkursów oraz sprzedaży premiowej, który musi pobrać od 
nich organizator. Żeby nie zniechęcić do siebie klientów, warto pamiętać 
o stawkach, które zwalniają z podatku, i proponować nagrody korzystne 
dla uczestników również pod tym kątem.

Zgodnie z art. 21, ust. 1, pkt 6a, 68 i 68a Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.)  
– ustawy o PDOF – osoba fizyczna jest zwolniona z podatku dochodowego m.in. w wypadku uzyskania nieodpłatnie: 

W powyższych przypadkach świadczeniodawca (organizator) nie jest zobowiązany do pobierania podatku wyka-
zywania przychodu na drukach PIT-8AR, PIT-8C lub PIT-11.

świadczeń przekazanych w ramach promocji lub reklamy – jednorazowo do 200 zł – przy czym zwolnienie 
nie dotyczy świadczeń przekazywanych m.in. własnym pracownikom lub zleceniobiorcom (pkt 68a); 

nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jednorazowo do 2000 zł – pod warunkiem 
że nagroda nie dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną (pkt 68); 

wygranych w konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu – jednorazowo do 2000 zł (pkt 68); 

wygranych w konkursie organizowanym i emitowanym (ogłaszanym) przez środki masowego przekazu (prasa, 
radio i telewizja) – jednorazowo do 2000 zł (pkt 68); 

wygranych w loterii promocyjnej – jednorazowo do 2280 zł (pkt 6a).

RAMKA

Dorota Walerjan

doradca podatkowy (counsel) 
z kancelarii Hogan Lovells

Napisz do autorki:
dorota.walerjan@hoganlovells.com
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Autor: Piotr Bobryk 

Dlaczego grywalizacja 
napędza do działania?
Co sprawia, że grywalizacja wywołuje u ludzi chęć do działania? Dlaczego staje 
się tak popularna, a eksperci prognozują wzrost jej znaczenia? Obserwacje 
rynku wskazują, że klasyczne systemy motywacyjne przestają się sprawdzać  
– użytkownicy oczekują czegoś więcej. Tym czymś jest właśnie grywalizacja.

Lojalny konsument jest mile widziany, nie zawsze jednak 
odpowiednio doceniany. Większość firm wychodzi z zało-

żenia, że klient, który wybrał konkretny produkt, pozostanie 
już z marką na zawsze. A jeśli zmieni zdanie, to przecież firma 
łatwo pozyska nowego.

Budowanie lojalności klientów jest 
coraz ważniejsze
Rzeczywistość diametralnie się zmieniła, zwłaszcza gdy chodzi 
o zachowania i oczekiwania konsumentów. Duży wpływ na 
to miały rozwój technologii, upowszechnienie się nowocze-
snych urządzeń i internetu mobilnego. Nagle okazało się, że 
użytkownik może wygodnie porównywać oferty, poznawać 
opinie innych osób i wybierać produkty z globalnego rynku. 
Lojalność konsumenta znacznie osłabła i stała się towarem 
na sprzedaż.

Jednocześnie te same technologie pozwoliły markom na 
szerszą komunikację i promocję, co spowodowało jednak szum 
komunikacyjny. Dotarcie do użytkownika stało się trudniejsze 
i bardziej kosztowne niż kiedyś. Firmy na całym świecie zrozu-
miały, że lepsze i bardziej ekonomiczne od zdobywania nowych 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• czym jest grywalizacja,
• jak działają jej mechanizmy i na czym polega jej sku-

teczność,
• jaką rolę odgrywa we współczesnych programach 

lojalnościowych.
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Najważniejsze zasady grywalizacji 
RAMKA 1

Wyzwanie – kluczowym elementem jest dobranie odpowiedniego poziomu trudności wyzwań: nie mogą być 
one ani za łatwe (znudzą odbiorcę), ani za trudne (zniechęcą go). Realizacja zadania powinna wymagać relatywnie 
małych nakładów sił, ale jednocześnie dawać satysfakcję z osiągnięcia celu.

Nagrody – dodatkowym motywatorem jest atrakcyjny katalog nagród, dopasowany do aktualnego poziomu 
użytkownika, który przez wykonywanie kolejnych zadań gromadzi punkty, a po osiągnięciu odpowiedniego pułapu 
awansuje do bardziej atrakcyjnego przedziału nagród. 

Atrakcyjny scenariusz i ciekawa fabuła – to niezbędne czynniki, które budują zaangażowanie oraz sprawiają, 
że gra nie nudzi się uczestnikom po kilku tygodniach od wdrożenia. Podczas tworzenia scenariusza i fabuły trzeba 
oczywiście pamiętać o tym, aby dopasować je do odbiorców i dobrze nawiązać do znanych i popularnych tematów, 
takich jak: poszukiwacze skarbów, agent, escape room itp.

klientów jest utrzymywanie klientów lojalnych. Potwierdzają to 
liczne dane i studia przypadków. Raport Adobe Digital Index 
wskazuje, że tylko w USA firmy uzyskują 40% swoich do-
chodów od powracających klientów, którzy, co istotne, 
stanowią zaledwie 8% wszystkich kupujących!

Współczesny konsument 
i grywalizacja
Już wiesz, że budowanie lojalności jest kluczowe. Jednak kla-
syczne mechanizmy przestają przynosić korzyści. Dlaczego 

tak się dzieje? Kiedy programy motywacyjne się upowszech-
niły, wszystkie oferowały zbliżone zasady – zbieranie punktów 
i ich wymianę na nagrody. Wraz z upływem czasu stawały 
się dość monotonne i mało angażujące. Brakowało w nich 
odświeżającego bodźca. Wyzwania.

Drugim, decydującym czynnikiem jest poszukiwanie 
przez konsumentów rozrywki. Zabawa relaksuje, sporto-
wa rywalizacja motywuje, a nauka przez zabawę daje lepsze 
efekty. Trend nie jest nowy, jednak odgrywa szczególną rolę 
wśród młodych osób. Gry komputerowe i rywalizacja z innymi 
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graczami na globalnych arenach przyzwyczajają je do pew-
nych zachowań. Te osoby po wejściu na rynek konsumencki 
będą podatne na właśnie takie bodźce. 

Taki świat przeżyć stworzył podstawy do grywalizacji. 

To świeże, interaktywne i motywujące podejście, na miarę 
oczekiwań współczesnego konsumenta. Przez grywalizację 
marka oferuje coś więcej niż tylko nagrody rzeczowe. Imituje 
świat gier – rzeczywistość cyfrową, która dla wielu użytkow-
ników jest środowiskiem naturalnym. Współzawodnictwo, 
osiąganie kolejnych poziomów doświadczenia, odkrywanie 
nieznanego – to kręci każdego, niezależnie od wieku. Według 

Definicja
Czym jest grywalizacja? Mówiąc najprościej: to wyko-
rzystywanie mechanizmów znanych z gier kompute-
rowych (takich jak: rywalizacja, interakcja, awansowa-
nie na kolejne poziomy, wykonywanie zadań itp.) do 
zmiany zachowań ludzi w sytuacjach niezwiązanych 
z grami, np. do zwiększenia motywacji pracowników 
czy tez wzmocnienia lojalności klientów. Odpowiednie 
scenariusze i mechanizmy pobudzają użytkownika, 
a z kolei przez ich rozrywkowy charakter zaciera się 
przekaz marketingowy.

Liczba aktywnych graczy na świecie 2014–2021 (w mln)
WYKRES 1

Źródło: Statista.com
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marketingowe oparte na grywalizacji. To ona może się stać 
kluczem do budowania lojalności i długofalowego anga-
żowania klienta w podtrzymywanie relacji.

Rozwiązania dostępne na rynku
Grywalizacja w programach lojalnościowych w Polsce znajduje 
się we wczesnym stadium rozwoju. To sprawia, że liczba 
dostępnych rozwiązań jest bardzo ograniczona. Wraz z upo-
wszechnianiem się trendu możliwości będą jednak rosły. 
Obecnie w ogólnym ujęciu można wyróżnić trzy podstawowe 
opcje wykorzystania grywalizacji. Znajdziesz je w ramce 2.

W najbliższej przyszłości grywalizacja stanie się jednym 
z podstawowych narzędzi promocji oraz budowania lojalności 
klientów. Wraz z popytem będzie rosła liczba dostępnych 
rozwiązań, ale także konkurencja. Bycie pionierem w tym 
zakresie na pewno się opłaci.

Jak możesz wykorzystać 
grywalizację w programach 
lojalnościowych 

1

2

3

RAMKA 2

Integracja zewnętrznych aplikacji – teo-
retycznie najprostsze rozwiązanie, polegające 
na integracji systemu z aplikacjami takimi, jak 
Endomondo albo Facebook (lub na niezależ-
nym ich wykorzystaniu). Minusy tego rozwią-
zania to: mała różnorodność działań grywa-
lizacyjnych, znikoma elastyczność programu 
i utrudnienia w zarządzaniu nim.

Modyfikacja posiadanego programu lo-
jalnościowego – część mechanizmów gry-
walizacji da się wprowadzić w już działających 
systemach. Oczywiście w zależności od tego, 
jak zostały one zaprojektowane, będzie to mniej 
lub bardziej kłopotliwe – ich budowa będzie de-
cydować o elastyczności i możliwości adaptacji. 
Skorzystanie z takiego rozwiązania wydaje się 
rozsądne w okresie przejściowym – pozwala 
eksperymentować, sprawdzać reakcje użyt-
kowników i planować kształt nowego systemu. 

Wykorzystanie programu lojalnościowego 
zaprojektowanego z myślą o grywaliza-
cji – takich innowacyjnych i kompleksowych 
rozwiązań jest w tym momencie niewiele. 
Pozwalają one jednak w pełni wykorzystać 
potencjał grywalizacji, dzięki czemu zamieniają 
program lojalnościowy w interaktywną grę. 
Umożliwiają pełną konfigurację i targetowanie 
zadań oraz scenariuszy dla poszczególnych 
użytkowników, podnoszą atrakcyjność pro-
gramu i poziom jego personalizacji (ilustracja).

Warto doczytać:

• „Get with the Programm” – raport Nielsena, dostęp on- 
line: https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglo-
bal/de/docs/Nielsen%20Global%20Retail%20Loyalty-
-Sentiment%20Report%20FINAL.pdf.

• P. Tkaczyk, „Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy 
gier w działaniach marketingowych”, Gliwice 2012.

• „LoyaltyLion nominated for Best Use of Gamification: 
the role of gamification in ecommerce loyalty”,  do-
stęp online: https://loyaltylion.com/blog/loyaltylion-
nominated-for-best-use-of-gamification.

• K. Kärpuk, „How to Gamify a Loyalty Program. Using 
Gamifiction to design a loyalty program”, dostęp online: 
https://artplusmarketing.com/how-to-gamify-a-loyalty-
-program-b8cde1044523.

Piotr Bobryk 

dyrektor marketingu i rozwoju w Mo-
tivation Direct (MotivationDirect.pl); 
działa w branży od 18 lat; odpowiadał 
za wdrożenia wielu programów lojal-
nościowych B2B i B2C, m.in. dla Pepsi, 
Shella, Wedla, DHL i Mercedesa

Napisz do autora:
piotr.bobryk@motivationdirect.pl

statystyk na świecie jest obecnie ponad 2 mld aktywnych 
graczy, czyli statystycznie co trzeci człowiek na ziemi 
gra w gry komputerowe.

Eksperci na podstawie przemian społecznych progno-
zują skutki wejścia młodych pokoleń na rynek konsumencki. 
Widzą, że ogromne znaczenie będą wtedy miały działania 
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Widok z platformy Motivation Direct, przeznaczonej 
do działań grywalizacyjnych

ILUSTRACJA 
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Autor: Jarek Sygitowicz

Mobilny program lojalnościowy
Rozwój programów lojalnościowych nierozerwalnie połączony jest z rozwojem 
technologii, technologii, zmian przyzwyczajeń konsumentów i unowocześniania 
się sieci handlowych. Najważniejsze obecnie trendy to: AI (sztuczna inteligencja), 
omnichannel oraz mobile. Kto dzisiaj nie oferuje jeszcze wirtualnej karty lojalnościowej, 
ten mocno zaspał. Zwłaszcza że możliwości w kanale mobile jest znacznie więcej! 

Jedną z najpopularniejszych form wirtualizacji karty jest 
aplikacja mobilna. Rozwiązuje ona dwa problemy naraz: 

obniża koszt dotarcia do klienta z komunikatem marketin-
gowym oraz eliminuje koszt plastiku, tradycyjnie używanego 
jako karta lojalnościowa.

Wirtualna karta w postaci aplikacji mobilnej usprawnia 
proces zapisywania się do klubu i pozwala na pozbycie się 
papierowych formularzy. Niektóre systemy – np. ZenCard 
– pozwalają zainicjować proces uruchamiania aplikacji już 
w sklepie, na terminalu płatniczym. Wtedy system prosi 
klienta o podanie numeru telefonu i automatycznie zakłada 
mu konto użytkownika, a jednocześnie wysyła mu link do 
aplikacji przez SMS.

Wirtualna karta lojalnościowa pozwala też bardziej kre-
atywnie od tradycyjnej plastikowej karty budować program 
i wplatać go w działania sprzedażowe.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jak wykorzystać aplikacje mobilne w programach 

lojalnościowych,
• czy sztuczna inteligencja może być pomocna w lojali-

zowaniu klientów,
• jak zachęcić klienta do wzięcia udziału w programie 

przez mobilny portfel.

Przykład
Aplikacja klubowa Starbucksa działa jak wirtualny portfel, zasilany przez klienta środkami z karty płatniczej. Dodatkowo 
pozwala na monitorowanie statusu zebranych stempelków (gwiazdek za zakupy), a także umożliwia zamawianie produktów 
z wyprzedzeniem (ilustracja 1).

Przykład
Program lojalnościowy firmy Bobby Burger jest bez-
pośrednio powiązany z funkcją mobilnego zamawia-
nia jedzenia. Klient może monitorować swój status 
w klubie, obserwować, jak jego zakupy wpływają na 
stan konta, a także – po uzbieraniu odpowiedniej 
liczby punktów – przez aplikację wybrać nagrodę.

Mobilny klub z ekskluzywnymi 
informacjami
Firmom, które prowadzą programy punktowe, aplikacja mo-
bilna daje elastyczność w zakresie komunikacji oraz zarzą-
dzania kuponami promocyjnymi. Klienci mogą sami wybierać, 
jakie kupony chcą aktywować – np. użycie zebranych punktów 
do uzyskania rabatu przy zakupach, jak w sklepie H&M, lub 
też wykorzystać otrzymane kupony, które generują się au-
tomatycznie po osiągnięciu pewnego pułapu, jak w aplikacji 
ZenCard lub Abercrombie & Fitch (ilustracja 2).

Co istotne, w aplikacjach zazwyczaj dodawane są sekcje 
informacyjne na temat nowości produktowych czy eksklu-
zywnych akcji organizowanych przez marki. Wiadomość push 
i dołączona do niej informacja w aplikacji to skuteczna alter-
natywa dla e-maila. Zwłaszcza gdy klient jest w stanie dokonać 
na jej podstawie zakupu impulsywnego. A to zdecydowanie 
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Aplikacje Starbucksa i Bobby Burgera
ILUSTRACJA 1

Źródło: materiały własne autora

Przykłady aplikacji lojalnościowych o różnych 
mechanizmach działania

ILUSTRACJA 2

Źródło: ZenCard, Abercrombie & Fitch, H&M
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ułatwia kolejna popularna funkcja aplikacji mobilnych – we-
wnętrzny portfel zapamiętujący detale kart płatniczych. 

Jak widać, aplikacja mobilna to nie tylko wirtualna karta 
lojalnościowa, obsługa wiadomości push czy magazyn in-
formacji. To także pełnoprawny kanał sprzedaży. 

Wady? Ogromny koszt technologii, gdy marka chce sama 
utrzymywać swoją aplikację, oraz konieczność pokazywa-
nia przez klienta identyfikatora (barcode) przy zakupach 
w sklepie stacjonarnym. 

Mobilne portfele
Obecnie na polskim rynku działa już ok. 2 mln kart płatni-
czych powiązanych z mobilnymi portfelami, bazującymi na 
technologii HCE (wbudowanej w aplikację bankową), Google 
PayTM czy Apple Pay. 

Kto kiedykolwiek płacił telefonem, ten wie, że wygoda 
użycia tej metody jest nieporównywalnie wyższa niż w wy-
padku plastikowej karty. Nie dziwi więc dynamiczny rozwój 
tej formy płatności.

Na razie jednak funkcje mobilnych portfeli związane 
z przechowywaniem kuponów czy kart lojalnościowych nie 
są jeszcze zbyt popularne wśród konsumentów. Pomimo 
że ta opcja oferuje wiele korzyści.

Karty lojalnościowe, które mogą być przechowywane 
w mobilnym portfelu, w łatwy sposób można udostępnić 
klientom, np. przez e-mail, SMS czy media społecznościowe. 
Karty te posiadają funkcję otrzymywania komunikatów push 
i nie wymagają od konsumentów nawet takiego wysiłku jak 
instalacja aplikacji na smartfonie. 

Działają automatycznie w trakcie płatności (o ile ter-
minal płatniczy obsługuje taką funkcję). Mają wbudowaną 
opcję kodu QR/barcode, która zapewnia im kompatybilność 
z obecnymi systemami kasowymi. Z takiej formy mobilnej 
lojalności korzysta już wiele marek, m.in. Nike (ilustracja 3). 
Alternatywą dla opisanej metody, która pozwala dotrzeć do 
klientów wciąż korzystających z plastikowych kart bankowych, 
jest wirtualizacja kart lojalnościowych na kartach płatniczych.

Sztuczna inteligencja 
w służbie lojalności
Coraz więcej uwagi przyciągają technologie analizy wideo, po-
zwalające na automatyczne śledzenie ruchu klienta w sklepie. 
Identyfikacja następuje po jego wejściu do sklepu (np. przez 

Karta identyfikacyjna 
klubu Nike

ILUSTRACJA 3

specjalne bramki, przy których okazuje on swoją aplikację 
mobilną), a później, dzięki systemom optycznym, system 
„śledzi” klienta oraz to, co wkłada on do koszyka.

Naliczanie punktów oraz zliczanie artykułów włożonych 
do koszyka jest w pełni automatyczne. Konsument widzi ten 
proces następująco:
• okazuje aplikację przy bramkach wejściowych,
• wybiera towar z półki,
• wychodzi ze sklepu,
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Program lojalnościowy Amazon Prime z wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji

ILUSTRACJA 4

Źródło: Amazon

• po chwili w wiadomości push dostaje potwierdzenie 
transakcji i naliczonych punktów lojalnościowych lub 
rozliczonych rabatów.

Opisany koncept został zaprezentowany i wdrożony przez 
firmę Amazon. Jest on ściśle powiązany z identyfikatorem 
klienta w programie lojalnościowym Amazon Prime.

Z rozwoju takich technologii zaczęto korzystać także w pro-
gramach lojalnościowych. W styczniu 2019 r. ZenCard wprowa-
dził  możliwość automatycznego klasyfikowania konsumentów 
na segmenty, np. konsument VIP czy konsument potencjalnie 
utracony. Dzięki temu przedsiębiorcy współpracujący z firmą 

Jarek Sygitowicz 

wiceprezez zarządu ZenCard

Napisz do autora:
jarek.sygitowicz@zencard.pl

ZenCard mogą dotrzeć z kampanią „Wróć do nas!” do kon-
kretnych, wybranych przez system grup konsumentów, co 
pozwala im zaoszczędzić na kosztach komunikacji i zwiększyć 
jej skuteczność (a tym samym obroty sklepu). 
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Autor: Piotr Warzoszczak

Lojalność 3.0, czyli 
grywalizacja w praktyce 
marketingowej B2B
Gry komputerowe nie kojarzą się z biznesem, stanowią jednak doskonałą bazę 
do budowania lojalności w segmencie B2B. Pozwalają skutecznie angażować 
kontrahentów przez oferowanie im głównie bezkosztowych i nietransakcyjnych 
korzyści za realizację targetów biznesowych, pogłębianie wiedzy produktowej 
i udział w akcjach sprzedażowych. Niech o zyskach, jakie może odnieść firma 
dzięki grywalizacji, świadczy fakt, że w 2014 r. 79% firm z rankingu „Forbes 
Global 2000” planowało wdrożenie programu wykorzystującego ten mechanizm.

Idea grywalizacji polega na wykorzystaniu technik znanych 
z gier komputerowych do budowy zaangażowania pra-

cowników, kontrahentów lub klientów. W ostatnich latach 
powstało całe spektrum platform grywalizacyjnych: 
od prostych wizualizacji postępów biznesowych za 
pomocą punktów, odznak i rankingów po komercyjne 
gry komputerowe służące celom biznesowym.

Rynek zdominowały platformy pierwszego typu. To tzw. 
PBL (points, badges, leaderboards). Ich twórcy zapożyczają 
z gier punkty, poziomy, statusy, odznaki i rankingi. Służą 
one ciągłemu nagradzaniu uczestnika, co z kolei ma niejako 
uzależnić go od pozytywnych bodźców, jakich dostarcza inter-
-akcja z platformą. Otrzymuje on więc punkty za wykonanie 
premiowanych czynności. Pozwalają mu one awansować na 
wyższe poziomy, gdzie zwykle czekają przywileje dla zaawan-
sowanych użytkowników. W kolekcji trofeów gromadzą się 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jak stworzyć fabułę gry, która trafi do adresata,
• jak wykorzystać grywalizację w segmencie B2B,
• jak skutecznie zaangażować graczy.
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typowo transakcyjnych nagród za realizację targetów dodaje 
się misje, punkty, poziomy, statusy i rankingi. Problem jednak 
w tym, że platformy PBL odnoszą największe sukcesy tam, 
gdzie jest motywacja wewnętrzna – gdzie użytkownik 
sam chce osiągnąć cel stawiany mu przez platformę. 
Jeśli bardzo chcesz przebiec maraton, świetnym narzędziem 
motywacyjnym może być aplikacja, która wyznaczy Ci plan 
treningowy, nagrodzi Cię punktami za każdy przebiegnięty 
kilometr, przyzna odznakę za ważne osiągnięcie i pozwoli 
porównywać Twoje wyniki z rezultatami innych biegaczy. 
Wyniki wdrożeń takich PBL bywają spektakularne.

odznaki za ważne osiągnięcia, a potrzebę rywalizacji zaspokajają 
rankingi. Cele wyznaczane są w misjach, których realizacja 
wspiera osiąganie targetów biznesowych platformy.

Na drugim biegunie znajdują się platformy grywali-
zacyjne wykorzystujące gry komputerowe do celów 
biznesowych. Ich twórcy kreują wirtualny świat, w który 
starają się zaangażować uczestnika programu. Do tego 
służy wstępny etap gry. W jego trakcie gracz zapoznaje się 
z zasadami, odnosi pierwsze sukcesy w wirtualnym świecie, 
doskonali umiejętności i pokonuje wyzwania o narastającej 
trudności. Gdy granie staje się nawykiem, platforma ujawnia 
swoje biznesowe oblicze. Startowy pakiet surowców się wy-
czerpuje, a dalsza gra wymaga realizacji celów biznesowych 
wyznaczonych graczowi. Tylko w ten sposób może on zdobyć 
kolejne pakiety surowców.

Sprzedaż to nie zabawa? 
Budowanie lojalności na bazie gier komputerowych to dość 
nieszablonowy pomysł. Czy wykorzystanie gier faktycznie 
może skłonić kontrahentów do zwiększonych zakupów 
Twoich produktów lub usług? Czy takich samych efektów 
nie przyniesie grywalizacja PBL? 

W sektorze B2B grywalizacja PBL coraz częściej pojawia się 
jako dodatek do tradycyjnego programu lojalnościowego. Do 

1. I. Kuo, „Nike+: Building Community and Competitive Advantage 
with Gamification”, dostęp online: http://www.gamification.
co/2015/08/03/nike-building-community-and-competitive-
advantage-with-gamification/.

Przykład
Aplikacja Nike+ Run Club doprowadziła do wzrostu 
udziałów Nike w amerykańskim rynku obuwia spor-
towego o 14 pkt proc. w ciągu trzech lat1.
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W relacjach B2B trudno jednak liczyć, że kupowanie 
Twoich produktów i usług będzie pasją uczestników 
programu. Szczególnie że większość pracowników krytycznie 
ocenia dopasowanie stanowiska pracy do swoich predyspo-
zycji (poziom satysfakcji to zaledwie 5,45 w skali od 1 do 10)2. 
Taka ocena rzutuje również na zaangażowanie w programy 
lojalnościowe B2B, w których udział wiąże się z wykonywa-
niem pracy. Czy wprowadzenie punktów, odznak, rankingów 
i przywilejów obudzi motywację wewnętrzną uczestnika ta-
kiego programu? Jeśli już, to na krótko. Aura nowości zwykle 
ulatnia się po trzech miesiącach.

W takich sytuacjach często do grywalizacji dodaje 
się storytelling3. W ten sposób wzbogaca się relację B2B 
o nowy element nietransakcyjny. Tworzy się fabularny 
świat, w którym uwaga uczestnika skupia się nie na 
produkcie, ale na celach i wartościach, z którymi się on 
identyfikuje. Pepsi ginger nie może dziś być tylko smacz-
nym napojem, ale musi się stać narzędziem do przezwy-
ciężania rutyny w rękach bohatera poszukującego nowych 
doznań. Tak samo udział w programie grywalizacyjnym B2B 
nie może się koncentrować wyłącznie na aspekcie bizne-
sowym, ale musi otwierać przed uczestnikiem nowy świat. 

Jak stworzyć fabułę gry, która trafi do adresata 
RAMKA 1

Stwórz bohatera, z którym uczestnik programu chciałby się utożsamić. Taki bohater powinien mieć 
powszechnie cenione cechy, czyli powinien być: utalentowany, przenikliwy, odważny i przede wszystkim zdolny 
do osiągania wielkich celów. U uczestnika Twojego programu musi zakiełkować myśl: „Chciałbym być taki jak on”.

Postaw przed bohaterem cel, który wywoła dreszczyk emocji i będzie możliwy do osiągnięcia tylko 
przez Twoją postać. Tylko ona będzie mogła zbudować szczęśliwą społeczność, stworzyć w pełni ekologiczne 
miasto. Jednak droga do celu musi być usiana trudnościami. Dążenie do szczęścia mogą utrudniać stale 
rosnące potrzeby społeczności. Do stworzenia ekologicznego miasta mogą być potrzebne technologie, które 
gracz dopiero wynajdzie.

Wyposaż bohatera w narzędzia do przezwyciężania przeszkód w wirtualnym świecie. To idealne 
miejsce do ulokowania produktów Twojej marki, pokazania ich zalet i nadania im ważnej roli w osiąganiu 
celów. Przykładowo: sprzęt elektroniczny może być głównym źródłem zadowolenia społeczności, a katalizatory 
przemysłowe i samochodowe mogą odegrać kluczową rolę w budowie ekologicznego miasta. 

Pamiętaj
Użycie Twoich produktów jako rekwizytów w świecie gry sprawia, że użytkownicy nawiązują z nimi więź emocjonalną, co z kolei 
przesuwa je centrum ich uwagi. Szczególnie dotyczy to graczy, do których trafił Twój storytelling.

2. „Satysfakcja zawodowa Polaków 2018 – podsumowanie badania”, 
dostęp online: https://badaniahr.pl/files/pdf/Satysfakcja%20
Zawodowa%20Polak%C3%B3w%202018%20Sedlak%20&%20
Sedlak.pdf.

3. Zob. P. Tkaczyk, „Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier 
w działaniach marketingowych”, Gliwice 2012.

Kluczem do sukcesu są archetypiczne schematy myślenia. Im 
silniej Twoja opowieść będzie je eksploatowała, tym większe 
będą szanse, że zainteresuje ona adresata. Jak to osiągnąć, 
dowiesz się z ramki 1.

Gry w służbie marketingu
Załóżmy, że Twój storytelling chwycił. Jego świetnym 
nośnikiem może być gra komputerowa. Za wyborem tej 
formy przemawia sporo argumentów. Gry angażują masowo: 
79% Polaków korzystających z internetu to gracze, dodatko-
wo należą do nich przedstawiciele obu płci – 49% graczy to 
mężczyźni, 51% to kobiety. Gry przyciągają ludzi w każdym 
wieku: 34% graczy ma od 25 do 34 lat, 27% – od 35 do  
44 lat, a 14% – od 45 do 55 lat. Niektóre formaty gier  
– np. symulatory budowlane – angażują długoterminowo, 
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4. „Polish Gamers Research 2018 – profil polskiego gracza”, dostęp 
online: https://www.gry-online.pl/S013.asp?ID=109339.

Jak gry wpływają  na budowę relacji w segmencie B2B
RAMKA 2

Mechanizmy wspierające utrzymanie zaangażowania. Do intrygującego celu gry (wyznaczonego przez 
Twój storytelling) powinna prowadzić ścieżka wyzwań o narastającej trudności. Dzięki pokonywaniu ich gracz 
będzie odczuwał satysfakcję. Jego umiejętności w świecie gry będą stale rosły, a powtarzalne czynności nie 
będą powodowały znużenia. 
Mechanizmy skłaniające do regularnych interakcji z platformą. Gdy gracz będzie miał powód, aby 
powracać do gry (np. w celu zarządzania produkcją wirtualnych przedmiotów), regularne logowania szybko 
przerodzą się w nawykowe interakcje z platformą. 
Pole do swobody twórczej. To pozwala graczom kształtować świat gry. Im więcej będzie zależało od ich 
woli i upodobań, tym silniej przywiążą się oni do świata, który samodzielnie stworzą. 
Pozytywna informacja zwrotna. Powinna się pojawić zawsze, gdy gracz odniesie nawet najmniejszy sukces. 
Doceniaj awans na kolejny poziom, każdy zrealizowany target, każde osiągnięcie w biznesie i świecie gry.
Przerwanie etapu wstępnego gry w odpowiednim momencie. Startowy pakiet surowców powinien się 
wyczerpać, gdy gracz przyzwyczai się do regularnych interakcji z grą, odniesie w niej swoje pierwsze sukcesy 
i będzie o krok od osiągnięcia jednego z kamieni milowych.
Warstwa biznesowa platformy. Udostępnij targety biznesowe, regularnie aktualizuj poziom ich realizacji 
i nagradzaj gracza surowcami do rozwoju w świecie gry. Im częściej będzie on otrzymywał surowce, tym 
większe będzie jego zaangażowanie. Wskazane są cotygodniowe naliczenia, ale jeśli to możliwe, warto po-
walczyć o codzienne dostawy surowców.
Rekrutacja. Z jednej strony jej zadaniem jest wciągnięcie w fabułę przyszłych graczy, z drugiej – rozwianie 
ich ewentualnych wątpliwości. W pierwszej kwestii ogranicza Cię tylko wyobraźnia. Twoi gracze mogą się 
wcielić w spadkobierców, którzy otrzymają dorobek życia dalekiego wuja, gdy tylko odbudują jego ukochane 
miasto. Mogą nawet zostać wybrańcami, którzy według mieszkańców pewnego miasta są jedynymi możliwy-
mi kandydatami na burmistrzów. W drugiej kwestii warto mieć na uwadze, że część Twoich kontrahentów 
w ogóle nie gra w gry wideo. Trzeba wspomóc ich decyzję o wzięciu udziału w zabawie jakimś argumentem 
transakcyjnym, którym będą mogli sami przed sobą usprawiedliwić udział w grze. Stawką zabawy mogą być 
np. kuszące nagrody pieniężne dla najlepszych graczy. 

Piotr Warzoszczak 

grywalizator w firmie Oskar Wegner; 
pasjonat gier komputerowych, gry-
walizacji, marketingu relacji oraz 
ekonomii doświadczeń; współtwórca  
13 platform grywalizacyjnych z rozbu-
dowanym świecie gry, w tym projektu 
nagrodzonego statuetką Golden Ar-
row 2017 w kategorii programów lo-
jalnościowych B2B
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warzoszczak@oskarwegner.pl

nawet na wiele lat4. Potencjał jest więc spory. Jak go wyko-
rzystać do budowy relacji B2B, dowiesz się z ramki 2.

Wniosek z danych zaprezentowanych w case study 
(ramka na następnej stronie) nasuwa się sam: gry 
komputerowe pozwalają skutecznie wspierać lojal-
ność w segmencie B2B, bo budują zaangażowanie 
kontrahentów, niespotykane w tradycyjnych pro-
gramach lojalnościowych. Perspektywy rozwiązań tego 
typu wydają się więc obiecujące, zwłaszcza że coraz więcej 
firm na polskim rynku rozważa wprowadzenie grywalizacji 
z rozbudowanym światem gry.
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Jak możesz wykorzystać grywalizację w programach lojalnościowych 

1

2

3

4

CASE STUDY

Do gry przyłączyło się 87% uprawnionych osób, a z moich obserwacji wynika, że poziom rekrutacji zależy 
od częstotliwości kontaktów z marką. Im częstsze, tym większy odsetek osób włącza się do gry. Dobrze spara-
metryzowana gra angażuje przez dłuższy czas, co pokazuje próbka danych z 4,5-miesięcznego pro-
jektu dla dystrybutorów usług, w którym aktywnie do końca uczestniczyło 84% zarejestrowanych 
użytkowników (wykres).

W projekcie przewidziano nagrody pieniężne dla 4% graczy, którzy zbudują najlepsze miasta. Czołówka z szan-
sami na zwycięstwo wyklarowała się już w czwartym miesiącu gry, a mimo to w dwóch ostatnich miesiącach 
zabawę kontynuowało – odpowiednio – 88% i 84% graczy. O poziomie ich zaangażowania świadczy również 
stosunek graczy logujących się każdego dnia do graczy logujących się minimum raz w miesiącu. Średnio 60% 
graczy logowało się każdego dnia, a 39% użytkowników również poza godzinami pracy. Mało tego, 
48% użytkowników kontynuowało grę jeszcze przez 2 tygodnie po oficjalnym zamknięciu platformy. Aż do 
czasu jej dezaktywacji. 

W trakcie trwania projektu aktywność w świecie gry była możliwa pod warunkiem, że gracz realizuje targety 
biznesowe. Czy gra faktycznie wpłynęła na wzrost sprzedaży? Średni wzrost poziomu realizacji targetów 
wśród aktywnych graczy wyniósł 18%, a średnie różnice między poziomem realizacji targetów wśród gra-
jących i niegrających kontrahentów sięgają 25%. 

Grywalizacja z rozbudowanym światem gry jest także dobrym narzędziem do wspierania działań edukacyjnych. 
Każda poprawna odpowiedź na pytanie w quizie produktowym to dla gracza kolejny pakiet surowców. Dlatego 
średnio 79% aktywnych graczy rozwiązuje testy wiedzy, w których odpowiada poprawnie na pięć 
z sześciu pytań.

Od 2015 r. firma Oskar Wegner wdrożyła już 13 platform grywalizacyjnych, opartych na grach komputerowych. 
Jakie rezultaty przyniosły one w segmencie B2B? Pokażę to na przykładzie programu skierowanego do ponad 500 
dystrybutorów usług.

Odsetek aktywnych graczy w okresie trwania projektu
WYKRES 1
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https://oskarwegner.pl/?utm_source=raport-lojalnosc-marketerplus
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Autorka: Justyna Bakalarska

i mechanizm działania będą proste i przejrzyste – radzi 
Magdalena Bednarz, product line business manager 
w firmie Edenred. – Cel programu powinien być realny do 
osiągnięcia: zarówno dla organizatora, jak i dla uczestników. 
Ważne, żeby na bieżąco się z nimi komunikować i angażować 
ich w prowadzone działania, których skuteczność należy 
mierzyć. Na znaczeniu zyskują nowe technologie, poczucie 
natychmiastowości oraz atrakcyjne i motywujące nagrody. Te 
ostatnie powinny być dostępne od ręki i łatwe w obsłudze, tak 
jak np. przedpłacone karty premiowe – podkreśla Bednarz.

Program lojalnościowy 2019  
– instrukcja obsługi
Zapoznaj się z poniższą instrukcją. Nieprzestrzeganie podanych zasad może się 
wiązać z niebezpieczeństwem zakończenia się Twojego programu lojalnościowego 
fiaskiem. Zwracaj uwagę na ostrzeżenia i kieruj się wskazówkami, które doprowadzą 
Cię do lojalności Twoich klientów i kontrahentów. 

Program lojalnościowy 2019 to sposób na zdobycie trwa-
łej lojalności klientów, zaangażowanie ich w działania 

na rzecz firmy oraz zapewnienie im atrakcyjnej rozrywki, 
budzącej pozytywne skojarzenia z marką. W odróżnieniu 
od programów lojalnościowych z minionych lat program 
lojalnościowy 2019 został wyposażony w wiele nowych funkcji 
oraz technologii, które sprawiają, że osiągnięcie upragnionych 
celów przychodzi znacznie łatwiej i szybciej każdemu, kto 
zdecyduje się na skorzystanie z tych możliwości. 

Organizator programu lojalnościowego 2019 powinien 
jednak pamiętać o warunkach, które należy spełnić, aby cały 
projekt był w pełni profesjonalny, a podejmowane działania 
– skuteczne. 

Rozpoczęcie pracy z programem 
lojalnościowym 2019
Przed podjęciem zakrojonych na szeroką skalę działań 
z programem lojalnościowym 2019 należy opracować wła-
ściwą strategię.

– Program lojalnościowy 2019 przyniesie zamierzony 
efekt, jeśli jego cel i budżet zostaną jasno określone, a zasady 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jak zaprojektować i przeprowadzić skuteczny program 

lojalnościowy, 
• jakie trendy królują w programach w 2019 r.,
• na co zwracać uwagę, aby nie zaszkodzić swojej marce 

w procesie budowania lojalności.

Ostrzeżenie
Według raportu z 2017 r. „Przyszłość zakupów”, przy-
gotowanego przez Comarch i Kantar TNS, lojalność 
kształtuje się na poziomie zaledwie 32–51% w za-
leżności od kategorii. Ponadto aż 44% osób biorą-
cych udział w jakimś programie lojalnościowym nie 
miałoby żadnych oporów przed tym, aby przystąpić 
do programu konkurencji, a dodatkowo ponad 50% 
badanych uznało, że program lojalnościowy, w którym 
biorą udział, nie spełnia ich oczekiwań1. Na rynku 
funkcjonuje coraz więcej programów lojalnościowych, 
dlatego też istotne jest, aby strategia i koncepcja były 
dopasowane do potrzeb uczestników i wywoływały 
efekt zaskoczenia – np. przez wciągający mechanizm 
działania, niestandardowe nagrody czy też spersona-
lizowane promocje.

1. L. Szumlas, „Lojalność tylko w nazwie – Programy lojalnościowe 
oczami uczestników [Infografika]”, dostęp online: www.loyalhero.
com/lojalnosc-tylko-w-nazwie-programy-lojalnosciowe-oczami-
uczestnikow-raport-2015-infografika/#.
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uczestników. Warto zapoznać się z jego nowymi możliwo-
ściami technologicznymi. 

– Ewidentnym hitem tego roku są wirtualne karty lojal-
nościowe – przekonuje Jarek Sygitowicz, wiceprezes 
zarządu ZenCard. – Aplikacje mobilne, mobilne portfele 
czy terminale zmieniające karty płatnicze w lojalnościowe to 
potężne narzędzia technologiczne. Usprawniają one wirtu-
alizację plastikowych kart. Drugi mechanizm, który świetnie 
działa i zdobywa coraz większą popularność, to połączenie 
zakupów w sklepie z automatycznym zbieraniem punktów, 
np. dzięki powiązaniu karty lojalnościowej z kartą płatniczą. 
Zbierane punkty są odkładane w wirtualnej portmonetce. 
System może automatycznie przeliczać je na rabaty. Może 
też oferować konsumentowi ich wymianę na kupon rabatowy 
wybrany z listy – podkreśla Sygitowicz.

Drugą, niezwykle atrakcyjną opcją, którą warto wykorzy-
stać w programie lojalnościowym 2019, jest grywalizacja.

–To odpowiedź na potrzeby młodych konsumentów, 
wychowanych na grach wideo, którzy szukają podobnych 
mechanizmów w codziennym życiu – informuje Bobryk.

Dzięki uruchomieniu grywalizacji w programie lojalno-
ściowym 2019 możliwe będzie uzyskanie znacznych korzyści, 
atrakcyjnych także dla uczestników. 

– W programie lojalnościowym 2019 możliwe jest zdoby-
cie wysokiego zaangażowania uczestników przede wszystkim 
dzięki grywalizacji, wspomaganej przez aplikacje mobilne, per-
sonalizację oraz automatyzację – przekonuje Sznajdrowski. 
– Grywalizacja daje ogromne możliwości angażowania klien-
tów. Aplikacje mobilne eliminują obowiązek posiadania karty 

Uruchomienie programu
lojalnościowego 2019
Przed uruchomieniem programu lojalnościowego 2019 należy 
się zapoznać z zasadami bezpieczeństwa. Ich przestrzeganie 
sprawi, że zainwestowane pieniądze nie przepadną, a lojal-
ność klientów będzie budowana w sposób odpowiedzialny. 

– Przyznawanie punktów wyłączenie za dokonane zakupy, 
jeden szeroki katalog nagród, korzyści odwleczone w czasie 
oraz plastikowe karty uczestnika… Programy lojalnościowe 
powielające taki schemat przestają być skuteczne – mówi 
Łukasz Sznajdrowski, CEO Loyalty Starter. – Obecnie 
o sukcesie decyduje fakt posiadania gromadzącej się wokół 
marki społeczności, jak również unikatowej strategii, pozwa-
lającej na budowanie więzi emocjonalnej z klientami i ciągłe 
angażowanie ich w interakcje z marką – podkreśla ekspert. 

Nie można jednak zapominać, że program lojalnościowy 
funkcjonuje w ramach wypracowanych przez lata istnienia 
na rynku. Dlatego oprócz świeżego spojrzenia na kwestię 
lojalności oraz strategii działań stworzonej z myślą o nowych 
możliwościach program lojalnościowy 2019 powinien mieć 
niezachwiane fundamenty.

– Niezmiennie podstawą skuteczności programów lojal-
nościowych jest prostota – stwierdza Piotr Bobryk, dyrek-
tor marketingu i rozwoju w firmie Motivation Direct.  
– Rozwiązania muszą gwarantować łatwość obsługi i dostęp-
ności nagród, ponieważ odbiorcy nauczyli się „lekkostrawnej” 
konsumpcji. Popularność aplikacji mobilnych wynika z wygod-
nickiej natury ludzi. Smartfony mamy przy sobie bez przerwy, 
zatem nie chcemy nosić kart w portfelu. A jeśli dodać do tego 
integrację programu z płatnościami mobilnymi i dostęp do konta 
użytkownika, mamy rozwiązanie doskonałe – zaznacza Bobryk.

Pomoc techniczna i aktualizacje 
programu lojalnościowego 2019
Program lojalnościowy 2019 można dowolnie konfiguro-
wać i dostosowywać do wewnętrznych potrzeb firmy oraz 

Ostrzeżenie
Około 70% konsumentów nie przystępuje do progra-
mów lojalnościowych, bo proces zapisu jest zbyt czaso-
chłonny. Podstawą podczas uruchamiania programu 
lojalnościowego 2019 powinny więc być proste roz-
wiązania i nieskomplikowane procedury uczestnictwa. 

Ostrzeżenie
ARC Rynek i Opinia donosi, że już 60% badanych 
korzysta z mobilnych aplikacji programów lojalno-
ściowych. Zapewniają one łatwą i szybką rejestrację, 
możliwość sprawdzania stanu konta, dostęp do bie-
żących promocji oraz historii transakcji.

Ostrzeżenie
Według portalu Statista.com na świecie jest ponad  
2 mld aktywnych graczy. W dodatku to bardzo zróżni-
cowana grupa – zarówno pod kątem płci, jak i wieku.
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Ta instrukcja jest dokumentem ogólnym, który może 
być dowolnie zmieniany, personalizowany, dostosowywany 
do warunków branży, firmy i jej odbiorców. Warto jednak 
przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, które 
zamienią Twój program lojalnościowy 2019 w skuteczny 
środek do zdobywania upragnionej lojalności.

plastikowej, a także zapewniają stałą komunikację z uczestni-
kami programu oraz wiele funkcji pomocnych w wywoływaniu 
pożądanych zachowań. Personalizacja pozwala budować 
przekaz dopasowany do indywidualnych cech i preferencji 
klienta. A automatyzacja łączy pozostałe elementy w sprawnie 
działający proces – dodaje Sznajdrowski.

Dostosowanie programu 
lojalnościowego 2019
Ostatnim etapem działań jest dostosowanie programu lo-
jalnościowego do odbiorców. Po wyborze odpowiednich 
ustawień w obszarze mechanizmu działań kolejnym krokiem 
jest dobór właściwych nagród. 

– Badania i raporty mówią, że rabat czy gratisowy produkt 
to nagrody najbardziej pożądane wśród uczestników progra-
mów B2C – mówi Piotr Ignasiak, loyalty and motivation 
programs director w agencji Albedo Marketing. – Ale 
przy programie lojalnościowym 2019 nie trzeba iść na skróty. 
Warto przemyśleć kwestię gratyfikacji, bo nagrody rzeczowe 
mogą być skuteczniejsze, gdy będą np. unikatowe lub gdy 
uczestnik będzie miał do nich emocjonalny stosunek. Dobór 
nagród to jeden z kluczowych etapów projektowania pro-
gramu. Nie powinno się tego robić w oderwaniu od zasad 
i warunków udziału w programie. Należy przeprowadzić 
analizę oczekiwań potencjalnych uczestników co do nagród. 
Mogą się one różnić w zależności od branży, w jakiej działa 
firma, jej produktów, czy też wykorzystywanych kanałów 
sprzedaży – podkreśla Ignasiak. 

Ostrzeżenie
Uczestnicy programu lojalnościowego 2019 żyją 
w świecie „instant”, w którym wszystko można otrzy-
mać natychmiast. Dlatego jednym z najważniejszych 
aspektów nagrody jest możliwość otrzymania jej jak 
najszybciej. Taka nagroda będzie najbardziej po-
żądana i najskuteczniej zmotywuje uczestnika do 
aktywności. (Więcej na temat nagród przeczytasz 
w artykule „Oczekiwania vs rzeczywistość – nagrody 
w programach lojalnościowych” na s. 44).

Justyna Bakalarska

redaktorka dodatków i raportów spe-
cjalnych „Marketera+”, autorka książki 
„Marketing wartości” 

Napisz do autorki:
justyna@marketerplus.pl 

Przygotowanie i przeprowadzenie programu 
lojalnościowego krok po kroku

1

2
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5
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Zadbaj o prostotę swojego programu lojalnościowego – zarówno pod względem sposobu dołączenia do 
niego, jak i obowiązujących w nim zasad.

Zaskocz uczestników programu niestandardowym mechanizmem oraz atrakcyjnymi i spersonalizowa-
nymi nagrodami.

Przenieś swój program do świata mobile – wykorzystaj dostępne technologie i stwórz aplikację, zin-
tegruj program lojalnościowy z portfelem mobilnym lub kartą płatniczą uczestnika. 

Odkryj możliwości grywalizacji – zaproponuj uczestnikom fabułę, która ich zaangażuje i przeniesie 
w świat znany z gier wideo.

Zbadaj potrzeby swoich klientów i dopasuj do nich odpowiednie nagrody oraz sposób komunikacji.

Zapewnij uczestnikom natychmiastową gratyfikację za ich osiągnięcia, aby wzbudzić w nich pozy-
tywne emocje.
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Program multipartnerski 
a budowanie lojalności

Nie ma jednej prostej recepty na stworzenie i spopularyzowanie pro-
gramu lojalnościowego, choć z pewnością istnieje kilka zasad, których 
należy przestrzegać, aby osiągnął on sukces.

Klient w centrum uwagi
Przede wszystkim należy pamiętać, że każdy taki projekt – niezależnie 
od tego, czy jest to program własny danej firmy, czy program multipart-
nerski – powinien być tworzony z myślą o konsumentach i przynosić im 
realne korzyści. Klienci muszą się czuć doceniani, zauważani – dopiero 
wtedy będą chcieli uczestniczyć w dialogu z marką. Koncentrowanie 
się na osiąganiu celów sprzedażowych bez postawienia konsumenta 
w centrum uwagi to największy błąd, jaki może popełnić twórca programu lojalnościowego. Co zatem należy zrobić? 
Punktem wyjścia jest jak najlepsze poznanie swoich klientów, ich potrzeb i preferencji, aby móc wyjść naprzeciw 
ich oczekiwaniom i nawiązać z nimi długotrwałą relację. W Programie PAYBACK wierzymy, że konsumenci lubią być 
nagradzani za swoje wybory zakupowe i doceniają zindywidualizowane oferty, zgodne z ich oczekiwaniami. Kluczem 
do sukcesu jest więc umiejętnie zarządzanie personalizowaną propozycją wartości dla uczestników programu.

Siła danych
Każdy segment klientów charakteryzuje się zupełnie innym zestawem cech, dlatego tak istotne jest stosowanie 
odpowiednich elementów i mechanizmów oferty w zależności od profilu uczestników. To bardzo wymagający 
etap. W praktyce oznacza koniec z przypadkową komunikacją i wysyłaniem „wszystkiego do wszystkich”. Program 
lojalnościowy wiąże się dziś z koniecznością stosowania zaawansowanych systemów do analizy big data oraz smart 
data pozwalających na najlepszą możliwą segmentację. Klient musi mieć przy tym pewność, że jego dane osobowe 
są bezpiecznie przechowywane i nie zostaną wykorzystane w sposób niewłaściwy.

Dostępność
Konsument XXI w. oczekuje dostępności programu tu i teraz, we wszystkich kanałach, w których odbywa się jego 
interakcja z marką (zarówno offline, czyli w punktach sprzedaży, jak i online – przez aplikację mobilną czy stronę 
internetową). Chce wiedzieć, jakie ma w danym momencie możliwości i oczekuje, że firma będzie stwarzać mu 
okazje do czerpania korzyści z programu zgodnie z jego rytmem dnia, stylem życia i potrzebami zakupowymi.

Przewaga programu multipartnerskiego
Głównym celem Programu PAYBACK jest wspieranie partnerów w budowaniu trwałych relacji z ich klientami, co 
w konsekwencji przekłada się na wzrost wartości sprzedaży oferowanych produktów lub usług w określonym 
czasie. Od pierwszego spotkania z potencjalnym partnerem staramy się jak najlepiej poznać jego biznes i właści-
wie określić potrzeby. Dzięki temu możemy odpowiednio dostosować do niego konkretne działania prowadzone 
w ramach współpracy.

Nie mam wątpliwości, że dzięki formule multipartnerskiej możemy znacznie lepiej zdefiniować grupy odbiorców, 
poznać ich zwyczaje zakupowe, dostrzec zależności i dopasować do nich ofertę oraz komunikację w różnych kanałach 
sprzedaży. Stanowi to jedną z największych wartości, jakie oferujemy naszym partnerom, którzy odnotowują dzięki 
temu wzrost satysfakcji i zaangażowania swoich klientów, przekładający się na wyższą wartość koszyka zakupowego 
czy częstotliwość zakupów. Ponadto firmy obecne już w Programie PAYBACK pomagają nowym i wspólnie organizują 
różne akcje promocyjne. Dzięki temu partnerzy mają dostęp do ogromnej społeczności uczestników – obecnie 
jest to 10 mln Polaków. Z kolei konsumenci czują się docenieni – nie tylko dzięki nagrodom, które zdobywają, lecz 
także za sprawą dialogu, prowadzonego z nimi we właściwy sposób.

OKIEM EKSPERTA

Marcin Pilarski

dyrektor zarządzający Programu 
PAYBACK Polska

Napisz do autora:
marcin.pilarski@payback.net
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Autor: Piotr Ignasiak

Nie zabijaj ducha 
gry, czyli jak wdrożyć 
grywalizację, którą 
uniesie mniejszy budżet
Finansowanie grywalizacji może przysporzyć obaw – czy wytrzyma to firmowy 
budżet i czy uda się zapewnić dobre rozwiązania na określonym poziomie 
kosztów. Jeśli decydujesz się na grywalizację, musisz przecież zainwestować 
w nowoczesną platformę. Należy napisać grę, a skoro gra, to pewnie trzeba w nią 
włożyć dużo pieniędzy. Takie modne rozwiązanie musi być przecież drogie. Może 
jednak wystarczy wysłużony, ale pewny katalog nagród za punkty? Nic bardziej 
mylnego. Grywalizację naprawdę warto wdrożyć! 

Codzienność pracy marketerów to nieustanny wyścig 
o uwagę partnerów biznesowych czy konsumentów. 

Kto znajdzie lepszy sposób oddziaływania na nich, ten (w du-
żym uproszczeniu) lepiej zrealizuje swoje cele sprzedażowe 
i zwiększy swoje udziały w rynku – czyli wygra. Brzmi to jak 
całkiem niezła linia fabularna gry strategicznej „Marketing 
Manager”. Ciekawe, czy ktoś już taką wymyślił. Załóżmy, że 
Ty ją właśnie tworzysz. Jak mogłaby wyglądać taka gra?

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jak wdrożyć grywalizację i uniknąć zrujnowania firmo-

wego budżetu,
• czy na pewno potrzebujesz aplikacji mobilnej do 

swojej gry,
• jak rozwijać aplikację, by ponosić jak najmniejsze 

koszty.

Przykład
Istnieje produkt X, który ma dobrą pozycję na rynku, czego dowodem są konkretne wskaźniki. Żeby mogło tak pozostać, 
gracz musi podejmować przeróżne decyzje, na które ma ograniczony budżet. Dobrymi decyzjami podnosi wskaźniki produk-
tu na rynku i zdobywa punkty doświadczenia, które wpływają na jego rozwój. Użytkownik zaczyna jako młody adept sztuki 
marketingowej, a kończy jako wytrawny gracz na branżowym rynku. Niczym Jon Hamm, wcielający się w głównego bohatera 
serialu „Mad Men”, musi sprostać realiom marketingowym. Dopraw ten scenariusz możliwością zdobywania dodatkowego 
budżetu. Gracz dostanie wówczas więcej pieniędzy na działania na rzecz produktu. Wystarczy tylko, że wykona jakieś dodat-
kowe działanie, na którym zależy Tobie jako twórcy tej zabawy – np. rozwiąże quiz czy wstawi konkretne zdjęcia, co przyniesie 
mu pieniądze na podejmowanie kolejnych decyzji, które oczywiście podniosą wskaźniki. Konkurencja jednak nie śpi, więc 
użytkownik musi zwracać uwagę na wyniki innych i zdawać sobie sprawę, że nie może odpuścić. 
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Ciekawa historia, chwytliwa konwencja, użytkownik już 
zaczyna się bawić. Jeżeli dodatkowo gra zostanie solidnie 
przygotowana, również pod względem merytorycznym, to 
będzie mogła mieć walory edukacyjne i wpływać na decyzje 
graczy w prawdziwym życiu. Wszystko super i pewnie do 
grywalizacji nie muszę Cię przekonywać, ale wolałbyś jednak, 
żebym zszedł na ziemię. Rynki biznesowe i potencjalne grupy 
docelowe są różne, dlatego aby rozwiązanie było skuteczne, 
musi być dopasowane do sytuacji. To oznacza duży projekt, 
który trzeba wymyślić, przygotować i wdrożyć. Zaczynasz 
się zniechęcać, bo ta droga nie jest standardowa i prosta, a 
dodatkowo wymagająca finansowo. Niewykluczone, że nawet 
wyceniałeś już kiedyś grywalizację u dostawców i projekt 
trafił wtedy do teczki „może kiedyś”. Nie odkładaj tego na 
później! Warto zasilać rynek atrakcyjnymi rozwiązaniami. 
Żeby wygrać, trzeba grać. Dlatego chciałbym przedstawić 
Ci kilka rad, które umożliwią Ci wdrożenie grywalizacji i nie 
zrujnują przy tym firmowego budżetu. 

Nie wszystko złoto, co się 
świeci – czyli projektuj 
grywalizację, a nie grę
Interfejs to bardzo istotny element projektu, ale przy tym 

może się okazać najdroższy i znacząco wpłynąć na czas 
wdrożenia. Możesz prowadzić fabułę w oprawie świetnych 
animacji czy grafik 3D. Możesz tworzyć maszyny i postacie, 
którymi uczestnicy będą mogli sterować, co niewątpliwie 
zrobi na nich ogromne wrażenie. Możesz też adaptować 
interfejsy znane z popularnych gier strategicznych – gra się 
wówczas na platformie w rzucie izometrycznym, na której 
rosną miasta, rozwijają się farmy itp. Z pewnością wygląda 
to fajnie, ale też dużo kosztuje. A Twoim celem nie powinno 
być stworzenie świetnie wyglądającej gry. Pamiętaj, że gry-
walizacja to mechanizmy oddziaływania, a nie konkurowanie 
z grami znanymi na rynku. Innymi słowy: postaw na grywal-
ność, czyli to, co daje „fun”, a nie na powierzchowność. Czy 
planszówki przeżywające drugą młodość albo wiecznie żywe 
gry karciane potrzebują czegoś więcej od tych kilku prostych 
elementów, które mają?

Nie skupiaj się na platformie  
– nie zarabiasz na grze, tylko 
na jej efektach 
Gry mobilne stanowią prawie 50% całego rynku. Widać to 
w sklepach Google Play czy App Store, które są ich pełne. 
Te dane świadczą o tym, że smartfony są świetną platformą 
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gamingową. Może się wydawać, że jeżeli chcesz wdrożyć 
skuteczną grywalizację, musisz stworzyć apkę mobilną. 
Niewątpliwie aplikacja natywna jest optymalnym rozwiąza-
niem, ale czy również dla budżetu?

Przede wszystkim musisz pamiętać o dwóch platformach 
– iOS i Androidzie, bo udziały obu systemów są znaczące. 
Dostępność na obu systemach operacyjnych z definicji mnoży 
koszty. W dodatku update kluczowych zasad gry czy wdroże-
nie nowej funkcji może wymagać zaktualizowania aplikacji na 
telefonie uczestnika. Rozwiązanie tych problemów mogłyby 
przynieść aplikacje hybrydowe, ale ich efektywność może 
być niska. Rozważ więc aplikację webową, czyli obsługiwaną 
z poziomu przeglądarki. To stary, dobry HTML, który daje 
olbrzymie możliwości graficzne. Dodatkowo podczas projek-
towania w RWD do dyspozycji ma się rozwiązanie sprawnie 
działające na desktopie, tablecie i smartfonie. Brak powiado-
mień czy ikonki na pulpicie smartfona, czyli atutów aplikacji 
natywnej, to nie powód do rozpaczy. 

Grywalizacja ma służyć 
do osiągania Twoich celów, 
a nie celów dostawcy 
Podczas projektowania grywalizacji pamiętaj też o jej 

Piotr Ignasiak

loyalty and motivation programs  
director w agencji Albedo Marketing; 
od 10 lat projektuje rozwiązania lo-
jalnościowe, które zdobywają nagro-
dy i wyróżnienia branżowe; współ- 
twórca marki High Score, zajmującej 
się wdrażaniem grywalizacji w środo-
wisku biznesowym
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ewentualnym rozwoju. Jeżeli projekt będzie udany, w co 
głęboko wierzę, musisz być przygotowany na jego konty-
nuację. Nie jest sztuką zrobić superprogram, a w kolejnym 
roku sfinansować nowy. Wyszukane mechanizmy na starcie 
mogą przysporzyć Ci problemów w przyszłości. Zadbaj więc 
o mechanizm, który będzie łatwo adaptowalny do nowej 
konwencji, albo stwórz konwencję, w której ramach w ko-
lejnym roku wdrożysz nowe zadania dla uczestników. Gracz 
powinien mieć wrażenie, że wraz z nową edycją dostał coś 
świeżego, ale Twój budżet nie musi na tym ucierpieć. Nie daj 
się złapać na metodę twórców współczesnych gier online, 
w których aby być lepszym i się rozwijać, trzeba kupować 
nowe elementy. Pamiętaj, że pracujesz w dynamicznym śro-
dowisku i Twoje wymagania będą się zmieniać, więc i Twoja 
grywalizacja powinna być skalowalna. 

Mam nadzieję, że tych kilka rad pozwoli Ci się otworzyć 
na projekty grywalizacyjne i rozwieje Twoje obawy związane 
z finansowaniem tego przedsięwzięcia. Nie trać więc czasu 
i dostarcz sobie niebywałej przyjemności z realizacji takiego 
projektu, a mile zaskoczysz swoich partnerów biznesowych 
czy konsumentów. Bądź pewny, że grywalizacja nie jest 
tymczasowym trendem, a programy oparte na jej mechani-
zmach będą wkrótce wyznaczały nowe standardy rynkowe. 
To w końcu nowy sposób oddziaływania na klientów, dzięki 
któremu można budować naprawdę mocne relacje z gru-
pą docelową. Logika jest prosta – uczestnicy programów 
wybierają to, co najbardziej im się podoba, a perspektywa 
współtworzenia jakiejś historii jest o wiele bardziej pocią-
gająca niż wybieranie nagród z katalogu. 
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Oczekiwania vs rzeczywistość 
– nagrody w programach 
lojalnościowych
Co motywuje konsumentów do wzięcia udziału w programie lojalnościowym? 
Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista – nagrody. To jednak tylko część 
prawdy, bo nagroda nagrodzie nierówna, a niektóre upominki mogą wręcz 
zniechęcić uczestnika i do programu lojalnościowego, i do jego organizatora. 

Jeśli zależy Ci na tym, żeby Twój program lojalnościowy 
zakończył się sukcesem, musisz zwrócić uwagę na wiele 

aspektów:
• jak zakomunikujesz swój program w momencie jego 

wprowadzenia,
• jak będziesz się kontaktował z uczestnikami w trakcie 

trwania programu, 
• w jaki sposób trzeba będzie się zarejestrować 

w programie,
• jaki będzie mechanizm całej zabawy.

Wszystko to wpływa na skuteczność programu. Istnieje 
natomiast jeden element, bez którego program lojalnościowy 
nie ma szans na powodzenie – bez względu na to, jak dobrze 
zostaną przeprowadzone powyższe działania. Chodzi oczywi-
ście o wspominaną już nagrodę. Przy czym nie może to być 
„jakaś” nagroda, a tym bardziej nagroda byle jaka. Oczekiwania 
uczestników programów lojalnościowych są pod tym względem 
bardzo skonkretyzowane. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakie nagrody najbardziej motywują uczestników 

programów,
• kiedy nagroda może zniechęcić klienta do konkursu, 
• jakie warunki muszą spełniać nagrody w 2019 r., aby 

były atrakcyjne dla uczestników.

Nagrody (nie) do uzbierania
Przede wszystkim perspektywa zdobycia nagrody musi być real-
na. Programy lojalnościowe, w których trzeba zebrać ogromną 
liczbę punktów, aby otrzymać jakąkolwiek gratyfikację, odcho-
dzą już do lamusa. Mimo wszystko jednak wciąż nie zawsze dba 
się o to, żeby nagroda była na tyle możliwa do osiągnięcia, aby 
użytkownik chciał brać udział w programie, i jednocześnie na 
tyle nieosiągalna, aby musiał się on w program zaangażować. 
Nic tak nie zniechęca do uczestnictwa jak zbyt wysoki próg, od 
którego istnieje możliwość odebrania nagrody. No chyba że…

(Mało) atrakcyjna nagroda
Nagroda, która będzie nieatrakcyjna, nigdy odpowiednio 
nie zmotywuje uczestnika do zaangażowania się w program 
lojalnościowy. Pozostaje jednak zasadnicze pytanie: „Jaką 
nagrodę można uznać za atrakcyjną?”.

Według raportu „2015 Polacy w programach lojalnościo-
wych”, opracowanego przez PBS, najatrakcyjniejsze nagrody 
dla polskich uczestników programów to: sprzęt AGD i elek-
tronika, a dalej bilety turystyczne lub pobyty w hotelu oraz 
długoterminowe zniżki na produkty lub usługi konkretnej 
firmy, która jest ekskluzywna lub po prostu ceniona. 

Można więc uznać, że atrakcyjna nagroda to nagroda pre-
stiżowa. Jednak wspomniane badania zostały przeprowadzone 
już kilka lat temu, kiedy programy częściej niż dziś opierały 
się na mechanizmach punktowych. Wtedy nagroda musiała 
być luksusowa, aby żmudne zbieranie punktów się opłacało. 
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Dziś atrakcyjna nagroda nie zawsze oznacza na-
grodę drogą. Musi mieć jednak swoją wymierną wartość. 
Oznacza to, że powinna być odpowiednia do czasu poświę-
conego przez uczestnika na udział w programie i do uwagi, 
której wymagało wykonywanie zadań, a także do poziomu 
trudności samych tych zadań.

(Nie)dopasowanie do uczestnika
Warto pamiętać jednak, że dla każdego atrakcyjność nagrody 
może oznaczać coś zupełnie innego. Dlatego też katalogi 
nagród stają się coraz bardziej rozbudowane, a organi-
zatorzy przenoszą je z papieru do świata wirtualnego. 
Na takie rozwiązanie mogą sobie jednak pozwolić przede 
wszystkim firmy, które na programy lojalnościowe są w stanie 
przeznaczyć duże budżety. 

Dla tych, którzy nie mają takich możliwości bądź chcą za-
oferować swoim uczestnikom nieograniczony wybór nagród, 
stworzono vouchery, bony czy też karty przedpłacone, 
które stają się coraz popularniejszą opcją. Uczestnik 
może je przeznaczyć na zakup takiej nagrody, jaka sprawi 
mu przyjemność. 

Kolejnym ważnym aspektem jest dostosowanie nagrody 
do pozycji zajmowanej przez firmę na rynku. Ekskluzywne 
marki nie zachęcą swoich klientów do programu lojalno-
ściowego zniżkami, bonami rabatowymi czy sprzętem AGD. 
Rozwiązaniem dla nich i ich klientów mogą być łączone 
programy lojalnościowe, działające na zasadzie me-
chanizmu: „kupuj w naszym sklepie i zbieraj punk-
ty na nagrody do odebrania u naszych partnerów,  
np. w liniach lotniczych, ekskluzywnych hotelach czy 
restauracjach. 

(Nie)natychmiastowa gratyfikacja
Kolejnym elementem, który może wpłynąć na sukces bądź 
porażkę programu lojalnościowego, jest czas upływający od 
momentu wzięcia w nim udziału do odebrania nagrody. To 
oczywiste, że trzeba wykonać konkretne zadanie, aby zostać 
nagrodzonym. Jednak gdy uczestnik osiągnie określony pułap 
punktów, zrobi promocyjne zakupy czy wykona inną akcję 
pożądaną przez organizatora, oczekuje, że nagroda pojawi 
się natychmiast. 

Internet i media społecznościowe przyzwyczaiły konsu-
mentów do tego, że mogą oni obejrzeć film na żądanie, zrobić 
zakupy online o każdej porze dnia i nocy, czy też otrzymać 

informacje na dany temat od ręki. Tego samego oczekuje się 
od organizatorów programów lojalnościowych. Zaoferowanie 
uczestnikom tej możliwości będzie miało również pozytywne 
efekty dla marki. Badacze z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa 
dowiedli, że możliwość uzyskania natychmiastowej 
gratyfikacji stymuluje ośrodki układu nerwowego, 
które są odpowiedzialne za emocje. Pozytywne uczu-
cia związane z odbiorem nagrody przeniosą się więc 
bezpośrednio na markę i będą z nią kojarzone długo 
po odbiorze nagrody. 

Zachęcaj, zamiast zniechęcać
Spełnienie powyższych warunków to początek drogi do sukce-
su programu lojalnościowego. Równie dużą rolę w osiąganiu 
celów, jakimi są zaangażowanie i zadowolenie uczestników 
programu, odgrywają kwestie obsługi nagrody. Warto za-
dbać, aby gratyfikacja nie tylko była osiągalna, lecz także nie 
wiązała się z dodatkowymi kosztami dla uczestnika – żeby 
była dostępna, kompletna i dostarczana w odpowiednim 
momencie, w sposób przyjazny dla uczestnika. 

Dzięki przestrzeganiu tych zasad zyskasz pewność, że 
oczekiwania uczestników co do nagród będą spójne z rze-
czywistością, a Twój program będzie miał duże szanse na 
sukces.
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