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W 2018 r. American Express zamknął swój program lojalno-

borykają się marketerzy tworzący programy lojalnościowe, jaki

ściowy Plenti. W maju 2019 r. BP rozstał się z Nectarem – jed-

wpływ na lojalność ma dobra obsługa klienta w social mediach,

nym z największych programów multipartnerskich w Wielkiej

jakie techniki PR-owe zastosować, żeby zdobyć i utrzymać

Brytanii. Już w 2016 r. Allegro i Empik rozwiązały współpracę

lojalnych klientów, a także jak ma się lojalność w trudnych

z Paybackiem. Firmy stawiają dziś na własne programy lojal-

czasach pandemii. Rozwiewamy również wątpliwości zwią-

nościowe. Możliwość budowania wysokojakościowej bazy

zane z formalnościami prawnymi dotyczącymi programów

odbiorców oraz gromadzenia i analizy danych na ich temat

lojalnościowych.

pozwala marketerom na indywidualne podejście do klientów,

Skąd wziąć nagrody rzeczowe do programu lojalnościowego?

szybsze reagowanie na ich zmieniające się zachowania oraz

Gdzie je przechowywać? Kto miałby się zająć ich wysyłką? A jeśli

personalizację oferty.

nie nagrody rzeczowe, to co? Czy wykorzystanie benefitów

Obecnie programy monopartnerskie – takie jak Tesco Club,

elektronicznych (cyfrowych) może przynieść organizatorowi

Amazon Prime, Allegro Smart! czy Empik Premium – oferują

programu korzyści? Na te pytania również odpowiadamy

swoim uczestnikom rabaty, dodatkowe bonusy i atrakcyjne

w raporcie „Programy lojalnościowe 2020”.

promocje. A klienci obiecują lojalnie korzystać z usług marki
w zamian za pakiety stałych korzyści.

Gdy zagłębisz się w lekturę raportu, poznasz case study
loterii „BLIKOMANIA”, która zapewniła marce BLIK wielowy-

Żyjemy w czasach, gdy wielu ludziom programy lojalnościo-

miarowe korzyści. Dowiesz się też, jakie rozwiązanie stworzyła

we kojarzą się z nudnym i żmudnym zbieraniem punktów.

firma Moto-Profil, żeby w efektywny sposób pogłębiać relacje

To rzeczywistość, w której marka Shell ogłasza, że „punkty

biznesowe ze swoimi bezpośrednimi odbiorcami – hurtow-

są martwe”, bo konsumenci nie chcą gratyfikacji odłożonej

niami i sklepami motoryzacyjnymi.

w czasie, ale poczucia, że program przynosi im realne korzyści

Rola programów lojalnościowych to wzmacnianie pozytyw-

tu i teraz. Jak dziś tworzy się programy, do których klienci sami

nego doświadczenia klientów związanego z marką, budowanie

chcą się zapisać i które skutecznie budują ich lojalność? Między

trwałej relacji z nimi i oferowanie im wartości dodanej. Stawką

innymi na to pytanie odpowiadamy w raporcie „Programy

jest zadowolenie uczestników, które przekłada się na wymierne

lojalnościowe 2020”.

efekty biznesowe.

Jak wynika z badania „Kompas lojalności B2B. Oczekiwania

W DNA marki należy także wpisać troskę o klienta. O każ-

uczestników a rzeczywistość” – zrealizowanego w 2019 r.

dego klienta – zarówno nowo pozyskanego, jak i już wielolet-

przez IRCenter na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards

niego – trzeba dbać tak samo. Bo klient jest jak wirus: swoją

Services Polska – ponad 40% uczestników programów lojal-

miłością lub nienawiścią do marki może zarazić wiele osób.

nościowych rezygnuje z udziału w nich z powodu niejasnych

A lojalność może uratować markę, szczególnie w trudnym

lub często zmieniających się zasad. Warto więc postawić na

czasie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się przecież w biedzie.

prostą i czytelną formę przekazu, bez natłoku informacji pi-

Zapraszam do lektury!

sanych drobnym drukiem. Jasno określić zasady korzystania
z programu. Każdy uczestnik musi wiedzieć od razu, jakie

Maciej Sękowski

powinien spełnić warunki, aby otrzymać nagrodę.

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

Z tej publikacji dowiesz się, jak wygląda lojalność w wypadku
dużych firm, a na co stawiają przedstawiciele MŚP, o czym
pamiętać przy wdrażaniu programu lojalnościowego oraz
jak do lojalności podchodzą teoretycy marketingu – Byron
Sharp czy Philip Kotler. Podpowiadamy, z jakimi wyzwaniami

Napisz do redaktora:
maciek@marketerplus.pl
linkedin.com/in/macieksekowski
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Sodexo
Sodexo od 21 lat wyznacza w Polsce kierunek rozwoju narzędzi do budowania
motywacji, zaangażowania i lojalności kontrahentów, klientów i sił sprzedaży.
Na najszerszy na rynku wachlarz rozwiązań składają się produkty i usługi: od kart
przedpłaconych, przez katalog nagród, cyfrowych e-nagród i tradycyjnych kuponów,
aż po kompleksową obsługę złożonych programów partnerskich. Za naszą ekspertyzą
przemawiają nie tylko liczba zrealizowanych projektów, globalne doświadczenie, stosowane technologie, lecz także – czy przede wszystkim – dostęp do wiedzy na temat
realnych potrzeb odbiorców programów.

Sodexo Benefits and
Rewards Services
Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa

Sodexo w Polsce to: 60 programów obsługiwanych rocznie, m.in. dla firm McCain,

tel.: +48 22 535 11 11

Triumph, Alior Bank, Galmet, Moto-Profil, Develey i wielu innych, 50 tys. klientów,

e-mail: info.svc.pl@sodexo.com

3,5 mln użytkowników i 0,5 mln transakcji kartami tygodniowo.

www.sodexo.pl

Sparta Loyalty
Spartavity – firma ekspertów w dziedzinie lojalności, analiz danych i kompleksowych wdrożeń IT.
Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wypracować mechanikę programu
dopasowaną do Twojego biznesu i grupy docelowej. Przeprowadzimy wdrożenie
systemu Sparta Loyalty, który zapewni narzędzia do promocji, kuponów, rabatów, komunikacji marketingowej i analiz danych, wspomaganych przez sztuczną
inteligencję, segmentację i targetowanie ofert, karty podarunkowe, aplikacje
mobilne oraz raportowanie.

Spartavity Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 6
30-415 Kraków
tel.: +48 531 682 008

Zaufały nam dziesiątki znanych marek. Napisz do nas, a podzielimy się z Tobą

e-mail: offer@spartaloyalty.com

wiedzą oraz doświadczeniem i pomożemy Ci w realizacji Twoich pomysłów.

www.spartaloyalty.com

Loyalty Club – aplikacje
lojalnościowe
Opracowane przez nas rozwiązanie umożliwia budowanie najtańszych
w Polsce mobilnych aplikacji lojalnościowych oraz wprowadzanie w nich
dowolnych zmian. Jest to możliwe dzięki innowacyjnemu systemowi, który
przypomina popularne systemy CMS do zarządzania stronami internetowymi.
Nasze rozwiązanie to mobilna aplikacja lojalnościowa do zbierania przez
klientów punktów za wydane pieniądze. Działamy w modelu abonamentowym,
który zapewnia naszym klientom dostęp do usług najwyższej jakości.

QRtag Sp. z o.o.
ul. Romana Dmowskiego 35
60-222 Poznań
tel.: +48 609 633 907
e-mail: hi@loyaltyclub.pl
www.loyaltyclub.pl
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Loyalty Starter
Loyalty Starter zapewnia wsparcie niezbędne do szybkiego i skutecznego
uruchomienia programu lojalnościowego. Oferta obejmuje wysoce
konfigurowalną aplikację, udostępnianą w modelu SaaS i służącą do
zarządzania programem lojalnościowym, personalizowany moduł uczestnika
programu, aplikację mobilną, a także produkcję kart stałego klienta oraz
pomoc w opracowaniu regulaminu dla uczestników programu.

Loyalty Starter
ul. Mikołaja Reja 13/15
81-874 Sopot
tel.: +48 537 317 596
e-mail: info@loyaltystarter.io
www.loyaltystarter.io

Motivation Direct
Zwiększanie motywacji pracowników oraz wzmacnianie lojalności klientów
to główne zadania realizowane przez Motivation Direct – lidera rynku
programów motywacyjnych i lojalnościowych. Celem firmy jest wzmacnianie zaangażowania klientów i budowanie relacji między marką

Motivation Direct

a jej odbiorcami. Motivation Direct rozpoznaje potrzeby i oczekiwania

ul. Czeczota 31

każdej grupy docelowej. Wdraża nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem sprawdzonych mechanizmów grywalizacji. Zapewnia swoim klientom
kompleksowe wsparcie.

02-607 Warszawa
tel.: +48 22 201 24 56
e-mail: info@motivationdirect.pl
www.motivationdirect.pl

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

Pro Duct by Business
Friends Sp. z o.o.
ul. Jankowska 10
02-129 Warszawa
tel.: +48 22 668 77 73
e-mail: marketing@product.pl
www.product.pl
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NagrodyB2B
NagrodyB2B to rozwiązanie dla firm chcących wspierać sprzedaż
z wykorzystaniem programów lojalnościowych oraz akcji z nagrodami
kierowanych do konsumentów, kontrahentów lub pracowników. Oferta
obejmuje m.in.: budowę modelu nagród, dystrybucji i rozliczeń, narzędzia
IT, zakup nagród do katalogu, logistykę i magazynowanie, rozliczanie dopłat
i płatności, obsługę całego procesu obiegu nagród i reklamacji oraz aplikację
do obsługi katalogu nagród. Współpracujemy z blisko 80 markami.

NagrodyB2B –
XBS Logistics SA
Pass 20M
05-870 Błonie
tel.: +48 22 487 87 09
e-mail: kontakt@nagrodyb2b.pl
www.nagrodyb2b.pl

i360
i360 Sp. z o.o. specjalizuje się w opracowywaniu i kompleksowej realizacji
programów wspierających sprzedaż i budujących lojalność konsumentów
i pośredników handlowych – tj. programów motywacyjnych B2B, lojalnościo-

i360 Sp. z o.o.

wych B2C oraz programów typu reward & recognition B2B2C, dostosowanych

ul. H. Sienkiewicza 85/87, lok. 8

do potrzeb klientów biznesowych.

90-057 Łódź
BOK: ul. Orzeszkowej 17, lok. U5
15-084 Białystok
tel.: +48 22 331 09 97
e-mail: zapraszamy@i360.com.pl
www.i360.com.pl

Reklama
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Autorka: Justyna Klimuk

Nowe oblicze
lojalności w B2B
Na drodze do utrzymania wzrostu przychodów i zwiększenia udziałów rynkowych
rysuje się przed sprzedażą B2B w 2020 r. wiele wyzwań. Wynikają one m.in.
z rosnącej obawy przed kryzysem gospodarczym, wdrażania nowych technologii,
coraz większej liczby zadań do wykonania w ramach procesu sprzedażowego,
a także optymalizacji struktur i profesjonalizacji procesu sprzedaży. W konsekwencji
jesteśmy obserwatorami, a w wielu przypadkach uczestnikami transformacji
lojalności w B2B. Jak ta transformacja wygląda w praktyce?
Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

co najlepiej określa lojalność w segmencie B2B,

•

jaki jest główny cel akcji marketingowych kierowanych
do klientów biznesowych,

•

jak wygląda lojalność w wypadku dużych firm, a na co
stawiają przedstawiciele MŚP,

•

jakie typy programów wsparcia sprzedaży dominują
w B2B,

•

czy istnieje przepis na partnerski model współpracy.

W

yniki badania jakościowego i ilościowego „Cztery
trendy, które zmienią sprzedaż B2B w 2020”, którym

zostali objęci dyrektorzy sprzedaży w największych przedsiębiorstwach w Polsce, przeprowadzonego przez ICAN

W związku z tym już dziś daje się zauważyć, że głównym

Research we współpracy z Sodexo Benefits and Rewards

celem budowania lojalności w B2B jest zwiększenie udziału

Services Polska, wyraźnie wskazują, że w kontekście lojal-

w portfelu partnera, a pośrednio – również klienta końcowe-

ności w B2B coraz częściej mówi się o partnerstwie. Chodzi

go. Odbywa się to w dużej mierze przez edukację biznesową

jednak o szczególny rodzaj partnerstwa, definiowany jako

oraz wsparcie operacyjne i doradcze. Ważnym obszarem jest

przywiązanie do firmy bez względu na okoliczności.

również efektywniejsza alokacja posiadanych budżetów na

Zapamiętaj
Celem akcji marketingowych i programów kierowanych do segmentu B2B jest doprowadzenie do sytuacji, gdy klient postrzega partnera jako tego, bez którego nie jest w stanie osiągnąć zakładanych wyników. Można pójść o krok dalej i powiedzieć:
partnera, bez którego zaangażowania nie odniesie sukcesu.
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rzecz wsparcia sprzedaży, ponieważ efekt budowania lojal-

W opinii szefów sprzedaży, aby zbudować silne relacje,

ności finalnie będzie mierzony przez obie strony wymiernymi

zaufanie i podwaliny pod partnerstwo wśród dużych firm,

korzyściami finansowymi i nagrodami. Warto zaznaczyć, że

istotne pozostają takie czynniki jak wiarygodna i stabilna

powyższe elementy mają znaczący wpływ na to, jak lojalność

pozycja rynkowa danej marki, a także rekomendacje do-

czy partnerstwo są traktowane przez duże firmy oraz pod-

tychczasowych klientów. Te ostatnie powinny być poparte

mioty z sektora MŚP.

konkretnymi przykładami i sukcesami.

Lojalność w segmencie
klientów B2B

Jak lojalność oceniają
przedstawiciele MŚP?

Zdaniem szefów sprzedaży największych przedsiębiorstw

Otóż podstawowym obszarem budowania partnerstwa

w Polsce: w grupie dużych klientów B2B odchodzi się od kla-

w tej grupie klientów B2B jest doskonałość operacyjna.

sycznego podejścia do lojalności. Należy podkreślić, że w ich

Mniejsze firmy potrzebują przede wszystkim wsparcia

oczach zyskuje na znaczeniu model współpracy określany

operacyjnego w codziennym funkcjonowaniu oraz roz-

mianem trusted advisor. Oparty jest on na wzajemnym

wiązań, które poprawiają marżowość i wolumenowość ich

zaufaniu klienta i dostawcy, bo prowadzi do osiągnięcia

sprzedaży. Z punktu widzenia reprezentantów działów

wspólnych celów. Osoby odpowiedzialne za sprzedaż w naj-

sprzedaży dla MŚP istotne są: dostawa na czas, jakość

większych firmach w naszym kraju wskazały na wyzwanie,

produktu, wsparcie kryzysowe. Zwłaszcza że są to obszary

jakim jest praca u podstaw, czyli wprowadzenie narzędzi,

podstawowe z punktu widzenia współpracy z partnerem

które usprawnią proces składania zamówień, co jest nie-

biznesowym. Na co jeszcze wskazują przedstawiciele MŚP?

zbędne, żeby doprowadzić do powtarzalności zakupów.

Podpowiadają, że we wzbogaceniu relacji pomagają właśnie
programy partnerskie. Mniejsi klienci są skoncentrowani

Wskazówka

na wymiernych efektach współpracy i doceniają wsparcie,

Powtarzalność zakupów w przypadku dużych firm jest
coraz trudniejsza do osiągnięcia, ponieważ procesy
zakupowe nabierają bardziej złożonego charakteru
oraz są poddawane coraz większej profesjonalizacji
i centralizacji.

przyszłość partnerstwa w B2B w sektorze małych i średnich

które się opłaca. Przedstawiciele MŚP prognozują też, że
firm zmierza w kierunku wsparcia biznesowego, dającego
realną wartość w postaci zwiększenia przychodów również
przez możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści z nagród
w programach partnerskich.
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3 typy programów wsparcia
sprzedaży w B2B
Po zdobyciu wiedzy, jak na partnerstwo w B2B patrzą duże,
średnie i małe firmy, warto pójść o krok dalej i przeanalizować, jakie typy programów dominują na rynku i co je
charakteryzuje. Na top 3 składają się programy oparte na:
technologii, wiedzy i edukacji oraz korzyściach i nagrodach.

Programy oparte na technologii
W tej kategorii kolejno wyszczególnione zostały programy
oparte na systemach CRM, systemach wymiany magazynowej
oraz platformie zakupowej:
•

system CRM uznawany jest za narzędzie do zarządzania
oraz raportowania wyników sprzedażowych; co ciekawe,
firmy traktują go jako platformę wiedzy, ponieważ dostęp
do informacji to ważny element budowania doradczej
pozycji handlowca w procesie sprzedaży;

•

•

platformy oparte na systemie wymiany magazynowej są

Warto zauważyć, że coraz większego znaczenia nabiera

postrzegane jako przełomowe rozwiązanie usprawniają-

wsparcie marketingowe. W tym wypadku chodzi zarówno

ce logistykę obrotu towarami; dzieje się tak, dlatego że

o przygotowanie materiałów sprzedażowych, aranżację i wy-

umożliwiają zarządzanie magazynem klienta, w tym dają

posażenie przestrzeni handlowych, jak i o wsparcie w zakresie

dostęp do informacji o odsprzedaży produktów;

optymalizacji oferty produktowej, cen i zakresu promocji.

platforma zakupowa to rozwiązanie, które umożliwia

Dostęp do wiedzy rynkowej – m.in. udostępnianej przez han-

finalizowanie transakcji i stanowi wsparcie efektywności

dlowca w trakcie procesu sprzedażowego, na podstawie

biznesowej partnerów.

platform zakupowych, w ramach projektów badawczych –

Programy oparte na wiedzy i edukacji
Mowa tu o szkoleniach i programach edukacyjnych, doradz-

daje partnerom szansę na podejmowanie lepszych decyzji
biznesowych.

do wiedzy rynkowej. Co w praktyce oznaczają poszczególne

Programy oparte na korzyściach
finansowych i nagrodach

obszary działań? W przypadku szkoleń i programów eduka-

W programach tego typu partnerzy nagradzani są w zależno-

cyjnych – to dostarczanie wiedzy w zakresie produktu, ale

ści od wielkości sprzedaży produktów dostawcy, a nagrody –

także rozwoju biznesu, w tym podnoszenie efektywności

przyznawane za realizację celów. Kolejnym przykładem są

i umiejętności przywódczych klientów.

kampanie promocyjne, których głównym zamierzeniem jest

twie merytorycznym, wsparciu marketingowym oraz dostępie

wsparcie sprzedaży wybranych produktów.

Wskazówka
Najbardziej komfortowa sytuacja występuje wtedy,
kiedy działania edukacyjne wsparte są programem
partnerskim, a wysiłek pozyskania wiedzy – adekwatnie nagrodzony. Doradztwo merytoryczne rozumiane
jest jako zapewnienie dostępu do ekspertów, w tym
prawników, inżynierów, architektów, którzy wspierają
partnerów na etapie zarówno sprzedaży, jak i realizacji zamówień.

Zapamiętaj
Ważnym elementem programów opartych na korzyściach finansowych i nagrodach jest również motywacja wewnętrznych sił sprzedażowych. Programy
motywacyjne dla handlowców, przez ich silniejszą
motywację do działania, pośrednio wspierają sprzedaż
i przyczyniają się do osiągania wyznaczonych celów.
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etapie kontaktu. W opinii szefów sprzedaży w Polsce takie
podejście wymaga od firmy i jej handlowców wykazania się
w dwóch obszarach: wiarygodności i odpowiedzialności.

Wzór na partnerski model współpracy
udział
w portfelu
klienta

=

każdy
kontakt
z klientem

×

wiarygodność + odpowiedzialność
bezpieczeństwo

W przypadku pierwszego chodzi o zachowanie spójności,
aby deklaracje szły w parze z realnymi działaniami. To takie
podejście, w którym na partnera biznesowego, będącego
ekspertem w swojej dziedzinie, można liczyć także w trudnej
sytuacji. W przypadku bieżących, regularnych działań byłaby
to taka współpraca, która daje każdej ze stron wymierne
korzyści i nagrody. Drugim ze wspomnianych obszarów
jest odpowiedzialność. Dotyczy to sytuacji, w której partner
czuje się odpowiedzialny za rozwój biznesu klienta. To wyższy poziom zaangażowania i utożsamiania się z wynikami
osiąganymi przez klienta B2B. Cele i wyniki swojego partnera
traktuje się w nim jak swoje.

Podsumowanie
Bez wątpienia rok 2020 będzie obfitował w ciekawe wyzwaJak widać, w zależności od celu programu wsparcia sprze-

nia. Już dziś przedstawiciele segmentu B2B mają większy

daży firma może sięgnąć po rozwiązanie, które będzie wy-

dostęp do wiedzy i nowości rynkowych. Innowacyjne rozwią-

miernie wspierać uzyskiwanie założonych wyników, ale może

zania wyznaczają trendy i prowadzą do transformacji lojal-

też podnieść motywację wewnętrznych zespołów sprzedaży.

ności w B2B. Dziś na drodze do osiągnięcia celu konieczne

Największy wpływ na wsparcie sprzedaży miałaby jednak

są odpowiednie produkty czy usługi, ale także zaufanie i jak

kombinacja wszystkich wymienionych typów programów,

najwyższy poziom satysfakcji ze współpracy. Dlatego gracze

w której programy oparte na technologii zasiliłyby taki idealny

rynkowi, którzy chcą zwiększać udział w portfelu klienta, już

program partnerski wysokojakościowymi danymi sprzedażo-

teraz powinni inwestować również w relacje i wyższy poziom

wymi. Na ich podstawie partnerzy byliby wspierani biznesowo,

partnerstwa, doceniany wymiernymi korzyściami finanso-

edukacyjnie i doradczo, aby finalnie ich wysiłek w dostar-

wymi i nagrodami.

czaniu sprzedaży i pozyskiwaniu wiedzy został doceniony
wymiernymi nagrodami w programie partnerskim.

Partnerski model współpracy
W czasach transformacji podejścia do lojalności w B2B siły
sprzedaży poszukują złotego środka, którego zastosowanie pomoże im osiągnąć sukces. Bez wątpienia nie będzie to możliwe
bez zaangażowania każdej ze stron i partnerskiej współpracy.
Dlatego też partnerski model współpracy opiera się na
dostarczaniu klientowi wartości dodanej na każdym

Justyna Klimuk
incentive & recognition product
portfolio manager w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska
Napisz do autorki:
justyna.klimuk@sodexo.com
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Autor: Filip Zajdel

Lojalność klienta
w nowej dekadzie
„Punkty są martwe” – odważnie ogłosił Shell i całkowicie zmienił swój program
lojalnościowy w Wielkiej Brytanii. Programy multipartnerskie przegrywają z chęcią
osiągnięcia niezależności przez ich głównych partnerów. Na Wyspach BP zerwało
długoletnią współpracę z Nectarem, a na naszym podwórku Payback w ciągu
ostatnich lat zmniejszył liczbę najważniejszych kooperantów. Coraz więcej firm
(Tesco w Wielkiej Brytanii, Amazon Prime, Empik) wprowadza lojalność subskrypcyjną
za stałą opłatą. Jakie zmiany czekają programy lojalnościowe w nowej dekadzie?
A jak to wyglądało w Polsce? Po nadejściu ery kapitalizmu

Z artykułu dowiesz się m.in.:

mogliśmy się spotkać z wieloma programami „znaczkowymi”,

•

jakie były pierwsze programy lojalnościowe na świecie
i w Polsce,

organizowanymi przez różnych producentów. Wraz z roz-

•

czy programy punktowe należą do przeszłości,

zautomatyzowane programy punktowe. Jednym z nich był

•

czy koniec programów multipartnerskich oznacza
początek programów subskrypcyjnych,

program Rodzinka sieci detalicznej Carrefour. Podobnie jak

•

z jakimi wyzwaniami borykają się marketerzy tworzący
programy lojalnościowe.

tów na konto uczestnika. Polegał na tym, że lojalny klient był

wojem gospodarki rynkowej zaczęły się pojawiać pierwsze

kolejne programy opierał się on głównie na zbieraniu punkw nim nagradzany dodatkowymi benefitami za korzystanie

Czy lojalność transakcyjna
jest martwa?

z usług konkretnej firmy, a nie tej konkurencyjnej.
„Punkty są martwe” – taki slogan ogłosił Shell, który wprowadził program oparty na nagrodach emocjonalnych. Shell

Trudno w to uwierzyć, ale jeden z pierwszych dobrze udo-

Go+ to nowa edycja starego programu punktowego w Wielkiej

kumentowanych programów lojalnościowych powstał już

Brytanii. Jego uczestnik otrzymuje premię za każdym razem,

w 1896 r. w USA. Pomimo że opierał się na mechanizmie

gdy odwiedza stację. Zyskuje stały rabat 10% na wszystkie

znaczkowym, był dość rozbudowany jak na debiutanta.

gorące napoje w bufecie, a co dziesiątą wizytę dostaje nie-

Amerykańska firma Sperry & Hutchinson zaczęła oferować

spodziankę. Shell Go+ doskonale wpisuje się w trend wyzna-

znaczki sieciom sprzedaży, takim jak supermarkety i stacje

czany oczekiwaniami uczestników. Po pierwsze nagradza ich

benzynowe. Sieci, które kupiły znaczki od S&H, mogły wręczać

niemal przy każdej wizycie, a po drugie tworzy z nimi więź

je jako bonusy dla kupujących w zależności od kwoty zakupu.

emocjonalną dzięki natychmiastowym wygranym w postaci

Klienci gromadzili znaczki w specjalnych książeczkach, które

stałego rabatu.

otrzymali bezpłatnie od S&H. Następnie mogli wymienić wy-

Czy jednak mamy do czynienia z aż tak dużą rewolucją,

pełnione książki na premie, artykuły z lokalnego sklepu lub

jaką głosi radykalne hasło Shella? Większość programów

katalogu S&H. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że był

dużych graczy, którzy zaczynali kilka lat temu, to programy

to nie tylko jeden z pierwszych programów lojalnościowych,

punktowe. Firmy osiągnęły w nich bardzo duże wolumeny

lecz także pierwszy program multipartnerski.

baz danych. Stoją tylko przed wyzwaniem, w jaki sposób
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utrzymać uczestników przez zaproponowanie im czegoś
nowego w istniejącym już programie. Jednocześnie na firmy,
które dopiero myślą o stworzeniu programu, wywierana
jest presja, aby jednak proponowały zupełnie coś innego

Program lojalnościowy
Więcej Blasku marki Briju

niż konkurencja.

Koniec programów multipartnerskich – początek programów
subskrypcyjnych?
Programy multipartnerskie od kilku lat odczuwają lekką zadyszkę. American Express ogłosił zamknięcie swojego programu Plenti, a BP po wielu latach pożegnało się z Nectarem, jednym z największych multipartnerskich programów w Wielkiej
Brytanii. Jakiś czas temu nasz Empik również rozwiązał współpracę z Paybackiem, co uargumentował wprowadzaniem
własnego programu.
W dobie big data i marketing automation większość graczy stawia na najważniejsze zasoby, jakie można pozyskać
w programie lojalnościowym – bazę danych uczestników.

lecz także z tego powodu, że w pewien sposób ogranicza

Posiadanie własnej, wysokojakościowej bazy pozwoli na

uczestnikowi wybór.

indywidualne podejście do klientów, personalizację oferty

Większą wolność dają np. kupony, wydawane w zależności

oraz szybkie reagowanie na ich zachowania w obrębie danej

od wartości zakupów lub oferowane za punkty. Operator

sieci dzięki śledzeniu ich zmieniającego się cyklu zakupowego.

programu może realizować kupony na usługi własne (warto-

Co więcej, programy monopartnerskie (Tesco Club

ściowe, produktowe) lub skorzystać z kuponów partnerskich.

w Wielkiej Brytanii, globalny Amazon Prime, mający ponad

Ciekawym rozwiązaniem są e-kupony, które nie wymagają

18 mln subskrybentów, Allegro Smart! oraz Empik Premium)

dystrybucji w formie materialnej, ale mogą być udostępniane

zaczęły jeszcze bardziej monetyzować posiadane bazy przez

w aplikacji mobilnej programu lub wysyłane e-mailem.

proponowanie modelu subskrypcyjnego, w którego ramach
za stałą miesięczną opłatą oferują korzyści w postaci rabatów,
dodatkowych bonusów i możliwości. Można zaryzykować
stwierdzenie, że program subskrypcyjny to coś więcej niż
program lojalnościowy. Działa w nim rodzaj selekcji, która
polega na tym, że najwartościowsi klienci sami podpisują
kontrakt z firmą. Obiecują lojalnie korzystać z usług sieci
w zamian za pakiet stałych korzyści.

A co z ofertą redempcyjną?

Wskazówka
Aby rozszerzyć ofertę redempcyjną, zastanów się, czy
w Twoim portfolio nie ma usług, które operator może
zaoferować uczestnikowi od razu, bez ponoszenia
znacznych wydatków (takich jak reklamacja bez paragonu, wydłużony czas zwrotu, gwarancja, specjalny
serwis). Program lojalnościowy powinien wzmacniać
pozytywne doświadczenia klienta związane z marką.

przez uczestnika zgromadzonych punktów lub dowodów

Technologia jeszcze bardziej
niezbędna w programach

udziału w programie – przyp. red.] wywołuje w programach

Co prawda wieści o końcu mechanizmu punktowego są

największe emocje. Coraz więcej operatorów odchodzi od

trochę na wyrost, ale jednak wydaje się, że plastikowe karty

nagród materialnych. Nie tylko dlatego, że ich utrzymywanie

powoli stają się zbędne. Nie tylko ze względu na cele wizerun-

wiąże się z całym procesem zarządzania (obejmującym ma-

kowe (troska o środowisko), lecz także z powodu możliwości,

gazynowanie, obsługę reklamacji, zapewnienie dostępności),

jakie daje nam technologia.

Oferta redempcyjna [usługa wydawania nagród po okazaniu
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Przykład
Większość programów (żappka, Klub Rossmann)
przeniosła się już całkowicie do sfery mobilnej, w której identyfikacja uczestnika odbywa się za pomocą
wirtualnej karty. Tam mają miejsce także wszystkie
interakcje z klientem (kupony, wiadomości push, edycja danych). Nowym rozwiązaniem są także mobilne
portfele (aplikacje Wallet czy Google Pay), w których
można przechowywać kartę lub kupon w formie passa
bez konieczności posiadania aplikacji programu.

Ciągły rozwój sztucznej inteligencji pozwala na jeszcze dokładniejszą analizę danych lojalnościowych (śledzenie zmian
cyklu życia uczestnika czy predykcję wartości benefitów).
Jednak żadne z narzędzi nie zadziała dobrze bez jednorodnej
bazy danych programu i spójnej, klarownej strategii.
Program w modelu multitouchpoints, czyli połączenie
jak największej liczby punktów styku z klientem (takich jak
sklepy stacjonarne, e-commerce, aplikacja mobilna czy dane

14

liczby możliwych narzędzi nadal firmy mają problem z zebraniem w jednym miejscu wszystkich możliwych kanałów,
z których mogą spływać dane na temat zachowań klientów.
Borykają się z unifikacją danych, a później – z ich wykorzystaniem. Rozproszenie narzędzi w różnych działach i brak
możliwości integracji stosowanych narzędzi to częste bolączki
marketerów. Stworzenie spójnej polityki łączącej wszystkie
punktu styku, a następnie jej utrzymanie – to bez wątpienia
jedno z wielu wyzwań w nowej dekadzie.

Filip Zajdel
business development manager,
członek zarządu i współzałożyciel
firmy Spartavity, reprezentant holistycznego podejścia do wdrażania
programów lojalnościowych
Napisz do autora:
filip.zajdel@spartaloyalty.com

z ankiet), to częste marzenie operatorów. Pomimo dużej

O czym pamiętać przy wdrażaniu programu lojalnościowego
1

Utrzymanie dotychczasowej bazy danych – mimo że danych marketingowych mamy coraz więcej, nadal podstawowym wyzwaniem stojącym przed operatorami programów jest ich wykorzystanie. Główny cel menedżerów
lojalnościowych to pozyskanie jak największej liczby punktów styku klienta z firmą jako podstawy strategii CRM firmy.

2

Mobilność – przeniesienie programów do obszaru mobilnego. Klienci oczekują łatwych programów i szybkich
rejestracji. Podobnie na etapie późniejszych interakcji warto zastosować wirtualną kartę lub pass dostępny
w aplikacji Wallet.

3

Urozmaicenie programu – nadal utrzymuj mechanizm transakcyjny, który pozwoli Ci śledzić cykl życia
klienta, a także da możliwość zmiany tego cyklu. Pamiętaj o podstawach, ale dodatkowo wprowadź nowe,
emocjonalne działania, np. w sferze redempcyjnej lub w ofercie usług dodatkowych.

4

Ciągła rotacja w ofercie redempcyjnej – technologia daje marketerom możliwości korzystania z szerokiej
oferty partnerów zewnętrznych w zakresie e-kuponów, choćby modnych serwisów streamingowych (Netflix,
Spotify itd.) lub usług sklepów internetowych.

5

Program lojalnościowy głównym elementem strategii firmy – postaraj się, aby wszelkie działania marketingu relacyjnego odbywały się w ramach programu lojalnościowego. Pozwoli to w kompleksowy sposób
analizować zachowania klientów, a później wpływać na nie działaniami wszystkich działów firmy.

6

Kompleksowa technologia do zarządzania programem – postaraj się, aby system obsługujący program
zawierał wszelkie potrzebne moduły, odpowiadające wszystkim procesom w obrębie programu, takie jak: baza
danych, analiza i segmentacja danych, silnik promocji, moduły wielokanałowej komunikacji marketingowej,
kupony, aplikacje mobilne. Pozwoli to uniknąć rozproszenia technologii po całej organizacji, a także ułatwi
zarządzanie programem z jednego miejsca w firmie.
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Autor: Paweł Gogołek

Niska cena, wysoka jakość –
nowy wymiar aplikacji
lojalnościowych
Ostatni rok utwierdził nas w przekonaniu, że aplikacje lojalnościowe to wyjątkowo
skuteczne narzędzia, które pozwalają bezpośrednio oddziaływać na klientów
i nieustannie ich angażować. To odpowiedni moment, żeby zadać sobie pytania,
czy w Twojej firmie warto wdrożyć takie rozwiązanie oraz czy jego budowa musi
się wiązać z wysokimi kosztami.
Na rynku brakuje programistów, z czego wynikają niskie

Z artykułu dowiesz się m.in.:

moce przerobowe software house’ów. Dlatego warto się

•

czy budowa aplikacji lojalnościowej musi się wiązać
z wysokimi kosztami,

zastanowić, czy w ogóle możliwe jest stworzenie niedrogiej

•

czy mobilna aplikacja lojalnościowa w modelu SaaS
może mieć wysoką jakość,

•

jakie efekty wdrożenia mobilnych programów lojalnościowych da się szybko przełożyć na zysk.

N

aplikacji lojalnościowej, która sprosta powyższym wymaganiom i nie będzie odbiegała jakością od swojej odpowiedniczki
kosztującej majątek.

Aplikacje lojalnościowe
w abonamencie

a początku 2020 r. wszyscy analitycy zgodnie przy-

Jeden z najciekawszych trendów to obecnie traktowanie apli-

znają, że mobilne aplikacje lojalnościowe nadal czeka

kacji jako usługi, a nie produktu. Jest ona dostępna w modelu

trend wznoszący. Popularność rozwiązań tego typu zachęciła

abonamentowym, dzięki czemu nie płacisz za jej wykonanie,

do ich wprowadzania również mniejszych graczy, których

a tylko za używanie. Kiedy rozejrzysz się dookoła, zauważysz,

interesuje lojalność klientów. To każe się zastanowić nad

że sam model abonamentowy, pozwalający na wybieranie

wdrożeniem u siebie takich usług i całym procesem decyzji,

interesujących Cię funkcji z wachlarza możliwości rozwiązania,

które to umożliwią.

jest coraz popularniejszy. Przykładami mogą być Netflix oraz
duża liczba programów użytkowych, z których możesz korzy-

Wskazówka
Dla małego i średniego biznesu ważne jest, aby na
wprowadzenie aplikacji lojalnościowej pozwalały
możliwości ekonomiczne firmy. Jednocześnie nowe
rozwiązanie powinno spełniać kilka innych warunków:
• jego produkcja musi być szybka,
• powinno być wyposażone w prosty w obsłudze
system zarządzania,
• musi działać bezusterkowo – niezależnie od dynamicznego rozwoju technologii i zmian zachodzących na rynku.

stać online bez konieczności wydawania wielkich pieniędzy.
To wszystko pozwala zatem sądzić, że dla software house’ów
budowa jednego złożonego rozwiązania programistycznego,
które w późniejszym czasie pozwoli na osiąganie celów przez
małych i średnich przedsiębiorców z różnych branż, to optymalne wyjście. Jest ono ponadto tańsze i można je wykonać
szybciej, a jego jakość pozostaje dokładnie taka sama jak
topowych aplikacji lojalnościowych. Pozostaje tylko odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy właśnie to jest najnowszym
trendem na rynku?”.
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Efekty, które szybko da się
przeliczyć na zysk
Kiedy podejmujesz decyzję o wdrożeniu w swojej firmie programu lojalnościowego, bierzesz pod uwagę bardzo wiele
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Przykłady mobilnych
aplikacji lojalnościowych

zmiennych. Myślisz o potrzebach odbiorców aplikacji, o tym,
jak ich zatrzymać na dłużej, celach i rezultatach całego programu. Tych kwestii jest bardzo wiele. Wiele artykułów, które
przeczytasz w tym raporcie, dotyczy tworzenia programów
lojalnościowych i ich działania. Moją firmę od zawsze bardziej
interesowało budowanie rozwiązań systemowych, dzięki którym marketerzy i przedsiębiorcy w bardzo prosty sposób, na
podstawie wcześniej przeprowadzonej analizy, mogą wdrożyć
mobilny program lojalnościowy. Bo przecież lepiej dać im dobrze działające narzędzia, dzięki którym będą mogli zrealizować
swoje pomysły, a jeszcze lepiej – kiedy to niewiele kosztuje.
Można się zastanawiać nad przyszłością aplikacji mobilnych,
prowadzić akademickie dyskusje o wyższości tych szytych
na miarę nad abonamentowymi, jednak mały i średni biznes
oczekuje efektów, które szybko da się przeliczyć na zysk.
Przykłady wymiernych rezultatów wprowadzenia programów
lojalnościowych w firmach znajdziesz w ramce poniżej.

Przykłady
•

•

•

•

Centrum wellness & fitness – program motywuje klientów do częstszych odwiedzin obiektów handlowo-usługowych oraz podnosi ich
lojalność.
Karta Tatrzańska – program jest tanim narzędziem pozwalającym utrzymać jego operatorowi stały kontakt z przyjezdnymi, a dzięki
możliwości rozliczania kuponów z właścicielami
obiektów usprawnia działanie plastikowej karty
lojalnościowej funkcjonującej do tej pory.
Sklep zoologiczny – dzięki programowi kupujący mogą się cieszyć zniżkami i promocjami,
a o wszystkim są informowani przez powiadomienia push. Dodatkowo atrakcyjny system
zbierania punktów zwiększył częstotliwość ich
wizyt w sklepie oraz podniósł sprzedaż.
Restauracja – program jest formą docenienia
gości, którzy często odwiedzają lokal, a także
zachętą dla nowych smakoszy do częstszych
odwiedzin.

Źródło: materiały własne autora

najczęściej rozważa się i poddaje eksperckim analizom te
największe na rynku. Są one świetnie przemyślane, mają milionowe społeczności, a przede wszystkim zostały zintegrowane
z systemami kasowymi. To właśnie ta ostatnia cecha decyduje,

Najpopularniejsze
aplikacje ≠ najlepsze
Podczas wyboru mobilnych programów lojalnościowych

że w zatłoczonym punkcie handlowym czy usługowym kasjer
lub kelnerka mogą błyskawicznie wprowadzić odpowiednią liczbę punktów na konto klienta. Zatem czy to właśnie techniczna
strona aplikacji – jej możliwości – daje gwarancję sukcesu?
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Wskazówka
Jeśli oprzesz program lojalnościowy na skanowaniu paragonów, rynek dość szybko zweryfikuje, że nie jest to dobra decyzja.
Paragony nie dają pewności „szczelności” programu, a efektem takiego rozwiązania może być zbieranie rachunków przez osoby,
które liczą tylko na „darmową kawę”.

Lojalność bez integracji
z systemem kasowym
Pojawia się zatem pytanie, czy tylko wielkie firmy mają szansę
zbudować mobilną aplikację lojalnościową odpowiadającą
realnym potrzebom rynku. Niekoniecznie. Jedna z najskuteczniejszych dróg to integracja z systemami kasowymi.
Z łatwością znajdziesz partnerów technologicznych, którzy opracowali rozwiązania systemowe umożliwiające taką
integrację i jednocześnie dostępne kosztowo dla małego
i średniego biznesu. Jednak warto zwrócić uwagę na inne
sposoby na skonstruowanie dobrego programu lojalnościowego. Nowe technologie otwierają dzisiaj przed nami boczne
drzwi, dające możliwość przeliczania pieniędzy wydanych
przez klienta na punkty. I nie są to drogie rozwiązania. W tym
miejscu można wspomnieć o programach lojalnościowych,
w których wprowadzanie punktów do systemu odbywa się

Podsumowanie

za pomocą smartfonów. To narzędzie jest proste i daje pew-

Raporty omawiające temat aplikacji lojalnościowych próbują

ność, że przyznane punkty trafiają do odpowiedniej osoby.

określić, jakie potrzeby rynku są aktualnie najpilniejsze i co
firmy technologiczne robią, żeby je zaspokoić. Wszystkie te

Przykłady

działania mają prowadzić do jeszcze większego zaangażowa-

•

wobec firmy i marki.

•

•

Aplikacje do zbieranie punktów – Twoi
klienci po zeskanowaniu mobilnej karty zbierają
punkty za zakupy. System odczytuje dane z karty i przypisuje punkty do konta użytkownika według określonych zasad. Po otworzeniu aplikacji
użytkownik zawsze ma dostęp do stanu swojego konta oraz katalogu nagród.
Dla kogo? Małe i średnie firmy, handel, usługi.
Aplikacje do zbierania wizyt – aby klient
mógł zdobyć punkt za wizytę, wystarczy, że
otrzyma od Ciebie kod lub zbliży telefon do
beacona. Ty ustalasz, po ilu wizytach dasz mu
darmowy produkt.
Dla kogo? Małe kawiarnie, restauracje, punkty usługowe (salony fryzjerskie i urody), drobny
handel (piekarnie).
Aplikacje z kuponami rabatowymi – czasy
papierowych kuponów rabatowych powoli odchodzą w niepamięć. Za pomocą aplikacji Ty decydujesz, jaki rabat otrzymuje klient. Może to być
kupon jednorazowy bądź wielokrotnego użytku.
Dla kogo? Średnie i duże sklepy, hotele, gastronomia, punkty usługowe, w których dokonuje się transakcji na różne kwoty.

nia użytkowników, a ostatecznie – do wzrostu ich lojalności
Rok 2020 to czas, w którym małe i średnie przedsiębiorstwa
tworzą coraz więcej aplikacji lojalnościowych. Mogą sobie na
to pozwolić, a dodatkowo mają świadomość, że niższa cena
narzędzia nie wiąże się ze spadkiem jego jakości. Wręcz przeciwnie: wspomniany model abonamentowy zapewnia dostęp
do usług na najwyższym poziomie. Wszystko wskazuje na to,
że ta nowość na rynku aplikacji ma szansę zostać trendem
utrzymującym się przez lata.

Paweł Gogołek
współzałożyciel i członek zarządu
spółki QRTag – operatora platformy
LoyaltyClub.pl
Napisz do autora:
pawel@loyaltyclub.pl
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Najtańsze
aplikacje
lojalnościowe
w Polsce
Zwiększaj obroty
swojej firmy!

19

przyznano Ci

100 pkt.

• projekt graficzny aplikacji w cenie
• samodzielne zarządzanie treścią aplikacji
• największy wachlarz funkcji i narzędzi
• uruchomienie aplikacji w max 14 dni roboczych
• utrzymanie aplikacji na serwerach w cenie
• pomoc techniczna w cenie
• integracja z systemami kasowymi

0 zł

wykonanie aplikacji

od 100 zł netto

abonament miesięczny

Napisz do nas - hi@loyaltyclub.pl

loyaltyclub.pl
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CASE STUDY

ProfiBonus: przepis na trwałe partnerstwo
Rynek jest dziś przepełniony programami lojalnościowymi. Na każdym kroku klientów zachęca się do zakładania kart,
zbierania punktów, korzystania z bonusów. To sposób na zbudowanie trwałej relacji z nimi i zaoferowanie im wartości
dodanej. Stawką jest ich zadowolenie, które przekłada się na wymierne efekty biznesowe. Firma Moto-Profil z Chorzowa
we współpracy z Sodexo Benefits and Rewards Polska stworzyła rozwiązanie, które w trwały i efektywny sposób wpływa
na wzmocnienie relacji biznesowych z bezpośrednimi odbiorcami – hurtowniami i sklepami motoryzacyjnymi. Jak to
działa? Opowiada Natalia Majchrowska-Jakubiec – specjalista ds. marketingu w spółce Moto-Profil.
Nasza firma powstała w 1993 r. Specjalizujemy się w im-

jest dostępny pod adresem: https://profibonus.moto-pro-

porcie oraz dystrybucji samochodowych części zamiennych

fil.pl. Dzięki praktycznie bezobsługowej formule programu

i akcesoriów. Współpracujemy z największymi globalnymi

(o wszystko dba Sodexo) możemy się skupić na tym, co jest

i krajowymi producentami części. Oferujemy także elementy

istotą naszego biznesu, czyli na realnych oszczędnościach –

wyposażenia warsztatów oraz rozwiązania IT. W ramach sieci

środków, które wydalibyśmy na budowę i utrzymanie platformy

1,4 tys. partnerów handlowych (hurtowni) docieramy do

online czy utrzymanie etatów zajmujących się jej obsługą.

ponad 15 tys. warsztatów samochodowych w całej Polsce.
Swoją strukturę dystrybucji opieramy na niezawodnym systemie logistycznym i najnowocześniejszych technologiach
informatycznych. W Polsce, Czechach i na Słowacji tworzymy sieć niezależnych sklepów i hurtowni motoryzacyjnych
pod marką ProfiAuto oraz warsztatów samochodowych –
ProfiAuto Serwis. Zrzeszamy już ponad 1,8 tys. serwisów oraz
230 hurtowni i sklepów. Na co dzień dużą wagę przywiązu-

Wskazówka Sodexo
Warto powierzyć organizację i prowadzenie programu
lojalnościowego doświadczonemu partnerowi z zewnątrz. To nie tylko oszczędność pieniędzy i pracy,
lecz także – czy przede wszystkim – gwarancja obsługi
programu na najwyższym poziomie (ciągła aktualizacja
katalogu nagród, dystrybucja nagród, obsługa reklamacji, wsparcie prawne itp.).

jemy do działań marketingowych, które nie tylko wpływają
na budowanie wizerunku na tle konkurencji, lecz także mają
przełożenie na relacje z klientami.
Aktywnie szukamy rozwiązań mających na celu minimalizowanie zbędnego ryzyka i sukcesywnie je wdrażamy.
Współczesny rynek niesie sporo wyzwań, na które my – jako
firma o zasięgu międzynarodowym – musimy być przygotowani. Patrzymy na nie przede wszystkim z perspektywy
swoich klientów.

Świadomy wybór
Gdy podjęliśmy decyzję o budowie programu lojalnościowego wspierającego nasze cele biznesowe, zaczęliśmy szukać
rozwiązania nowoczesnego, profesjonalnego, przyjaznego
dla uczestników i odpowiadającego ich potrzebom.
Naturalnym partnerem była dla nas firma Sodexo Benefits
and Rewards Polska – światowy lider kompleksowych rozwiązań motywacyjnych i partnerskich. Wspólnie z nią opracowaliśmy skuteczny i stabilny program, który od 2014 r.

 Dzięki praktycznie

bezobsługowej formule
programu (o wszystko dba
Sodexo) możemy się skupić na tym, co jest istotą
naszego biznesu, czyli na
realnych oszczędnościach
środków, które wydalibyśmy na budowę i utrzymanie platformy online czy
utrzymanie etatów zajmujących się jej obsługą
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ILUSTRACJA 1
Mechanizm programu ProfiBonus

Źródło: materiały własne Moto-Profil

Zostań uczestnikiem programu ProfiBonus

czynników, takich jak: warunki promocji, trafność wyboru

Program ProfiBonus kierujemy do wszystkich klientów – za-

produktu, komunikat reklamowy oraz sposób dystrybuowania

równo nowych, jak i współpracujących z nami od lat. Każdy

informacji o promocji. W połączeniu z programem lojalnościo-

bez dodatkowych kosztów ma możliwość utworzenia konta

wym promocja znacznie zyskała na atrakcyjności i zachęciła

i skorzystania z jego benefitów. Klient w pierwszej kolejno-

klientów do zrobienia większych zakupów.

ści wypełnia formularz rejestracyjny, dostępny na stronie

Program lojalnościowy, któremu przyświeca idea „kupujesz

internetowej www.moto-profil.pl/strefa-klienta, jak również

więcej, zyskujesz więcej”, to doskonałe narzędzie marketingo-

na platformie ProfiBonus.

wego budowania relacji z klientem. Każda promocja zakłada

W prosty i szybki sposób następuje weryfikacja klienta, który

progi o określonych wartościach. Im większe zakupy zrobi

w odpowiedzi otrzymuje dane do logowania. Dzięki otwartej

klient, tym większą otrzyma nagrodę w postaci punktów.

formule rejestracji co miesiąc przybywa nowych uczestników,

Może wymienić je na produkty z katalogu dostępnego po

zainteresowanych wzięciem udziału w naszych promocjach.

zalogowaniu się do osobistego konta lub przelać na kartę

Daj więcej, a otrzymasz więcej
Dlaczego postawiliśmy na program motywacyjny? Działamy na
konkurencyjnym rynku. Chcieliśmy dynamicznie się rozwijać
i wzmocnić mechanizmy sprzedaży, a do tego potrzebowaliśmy
skutecznego narzędzia. Nowoczesny program motywacyjny
znakomicie sprostał temu zadaniu. W 2019 r. po zakończeniu
jednej z promocji dotyczących produktów wybranego dostawcy
odnotowaliśmy wzrost sprzedaży na poziomie 30%. Promocja
cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że została przedłużona. Oczywiście na jej popularność wpłynęło wiele innych

przedpłaconą. W ten sposób wyróżniamy najlepszych

 W 2019 r. po zakończeniu

jednej z promocji dotyczących produktów wybranego dostawcy odnotowaliśmy wzrost sprzedaży na
poziomie 30%
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ILUSTRACJA 2
Korzyści z wdrożenia platformy lojalnościowej ProfiBonus

Źródło: materiały własne Moto-Profil

i motywujemy ich do dalszej, owocnej współpracy, opartej

pozbawione wartości dodanej. Początkowo skłoni go do tego

na lojalności.

sama ciekawość: „Jak to działa?” i „Czy rzeczywiście jest tak,
jak mówią?”. Na tej bazie powstanie mechanizm lojalności.

Wskazówka Sodexo
Jako organizator i partner programu lojalnościowego
dopasujemy mechanizmy działania programu do potrzeb każdej firmy z segmentu B2B. Nasze 10-letnie
doświadczenie – zbudowanie ponad 200 programów lojalnościowych – daje nam wyjątkową wiedzę
o tym, jak skutecznie premiować sprzedaż nowych lub
promowanych produktów, ekspozycję czy regularne
zakupy. Zasady zawsze uzależniamy od tego, jaki cel
chce osiągnąć nasz klient.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku stałych klientów. Ta
grupa skorzysta najbardziej, ponieważ zna nasze produkty
i swoje możliwości zakupowe. Dla nich program będzie formą
nagrody za dotychczasową współpracę i stanie się pozytywnym
akcentem, który może wpłynąć na ich przyszłe decyzje zakupowe. Chętniej będą też oni przyglądać się nowym promocjom
i kalkulować progi obrotu pozwalające na uzyskanie nagrody.

Wskazówka Sodexo

Dodatkowe narzędzie
Program ProfiBonus już od sześciu lat cieszy się uznaniem
klientów i handlowców. Zyskali oni dodatkowe narzędzie,
które ma im pomóc w zwiększeniu obrotu. Program to także
powód do kolejnego spotkania z klientem i rozmowy o ko-

Warto podobnie jak Moto-Profil potraktować program
lojalnościowy jako realne wzmocnienie konkurencyjności w segmencie B2B. W branży motoryzacyjnej – jak
wynika z badania „Kompas lojalności B2B” – aż 96%
klientów ma dobrą opinię o programach lojalnościowych B2B, a 91% chce w nich aktywnie uczestniczyć1.

rzyściach, jakie daje mu firma w ramach współpracy. Często
wykorzystujemy ten moment, aby przybliżyć mu działanie
programu, przedstawić aktualne promocje i przeprowadzić
go krok po kroku przez cały proces rejestracji.
Dla nowego klienta program pełni funkcję motywatora, dlatego że taki klient chętniej wybierze nasze promocje niż działania

1. „Kompas lojalności w B2B. Oczekiwania uczestników a rzeczywistość 2019” – badanie zrealizowane przez IRCenter na zlecenie
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.
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 Ponad 40% uczestników

programów lojalnościowych rezygnuje z udziału
w nich z powodu niejasnych lub często zmieniających się zasad, dlatego
postawiliśmy na prostą
i czytelną formę przekazu,
bez natłoku informacji
pisanych drobnym
drukiem
Wskazówka Sodexo

Jasne zasady
Maksimum korzyści, minimum skomplikowania – taką zasadę
przyjęliśmy przy wdrażaniu naszego programu. Ze względu
na to, że ponad 40% uczestników programów lojalnościowych rezygnuje z udziału w nich z powodu niejasnych lub
często zmieniających się zasad2, postawiliśmy na prostą
i czytelną formę przekazu, bez natłoku informacji pisanych
drobnym drukiem. Informator dostępny na stronie WWW
jasno określa zasady korzystania z programu oraz sposób

Wygodna, bezawaryjna platforma online to dziś podstawa. Jako partner spółki Moto-Profil dbamy o to, aby
katalog nagród był na bieżąco aktualizowany, a także
odpowiadamy za właściwą ekspozycję najważniejszych informacji (np. o premiowanych produktach
czy akcjach specjalnych). Wspólnie z klientem ustalamy mechanizm działania programu i premiowania
uczestników. Wyróżnikiem programów, które prowadzimy, są przejrzyste, czytelne zasady. Zawsze też
dopasowujemy styl i kanały komunikacji do specyfiki
grupy uczestników.

poruszania się po indywidualnym koncie klienta. Mechanizm

Katalog nagród

naliczania punktów jest przedstawiony w każdej promocji,

Kiedy wraz z Sodexo przygotowywaliśmy katalog nagród, za-

dzięki czemu uczestnik z góry wie, jakie powinien spełnić

leżało nam, aby oferta produktów była zróżnicowana. Klienci

warunki, aby otrzymać nagrodę.

mają możliwość wymiany punktów na sprzęt elektroniczny,
multimedialny, akcesoria sportowe i gospodarstwa domo-



Program lojalnościowy,
któremu przyświeca idea
„kupujesz więcej, zyskujesz więcej”, to doskonałe
narzędzie marketingowego budowania relacji
z klientem

wego czy produkty dla dzieci. Według analizy przeprowadzonej przez Sodexo nasi klienci najchętniej wybierają karty
przedpłacone, dające największą swobodę – motywują one
aż 60% badanych uczestników programów lojalnościowych
w motoryzacji3. Odbiorcy doceniają także inne nagrody –
atrakcyjny sprzęt elektroniczny (flagowe telefony, laptopy, ale
też np. drony), a także narzędzia i akcesoria warsztatowe.

2. „Kompas lojalności w B2B. Oczekiwania uczestników a rzeczywistość 2019” – badanie zrealizowane przez IRCenter na zlecenie
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.
3. Tamże.
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Dostajemy wiele sygnałów od partnerów biznesowych,
że hurtownie wykorzystują benefity do nagradzania swoich klientów detalicznych i biznesowych oraz pracowników.
Okazuje się, że program ProfiBonus pomaga również klientom w osiąganiu celów sprzedażowych. To tylko podkreśla
jego atrakcyjność i pokazuje rzeczywistą skalę oddziaływania.
Wskazówka Sodexo
Katalog nagród musi być dopasowany do specyfiki odbiorców. To niby oczywiste, ale nasze badanie „Kompas
lojalności B2B” pokazuje, że zestawienie pożądanych
nagród często znacząco różni się od tych faktycznie
stosowanych w programach. Pamiętajmy, że są grupy, które najbardziej docenią rabat na produkty, dla
innych bezkonkurencyjna jest karta przedpłacona, dla
pozostałych – prestiżowe nagrody rzeczowe. Warto
zaznaczyć, że najbardziej doświadczone firmy – takie
jak Sodexo – są w stanie szybko włączyć do katalogu
nagrody, które odpowiadają aktualnym trendom w danej branży (np. wybrany typ elektronarzędzia w branży
moto czy granitor w gastronomii).
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 Firma wcale nie musi

posiadać odrębnego
działu, który zajmowałby
się przygotowaniem
i wdrożeniem programu
lojalnościowego czy
katalogu nagród, bo wystarczy skorzystać
z pomocy doświadczonego
dostawcy

programu lojalnościowego czy katalogu nagród, bo wystarczy
skorzystać z pomocy doświadczonego dostawcy. On zajmie się
całym procesem, w tym dystrybucją i rozliczaniem nagród.

Program ProfiBonus pokazuje, jak skutecznie budować
partnerskie relacje w branży motoryzacyjnej. Udowadnia,
że program lojalnościowy to efektywne narzędzie wsparcia
sprzedaży zarówno dla firmy, jak i jej klientów, których zaangażowanie i transakcje są premiowane. To także idealny
przykład na to, że firma wcale nie musi posiadać odrębnego
działu, który zajmowałby się przygotowaniem i wdrożeniem

 Dostajemy wiele sygnałów

od partnerów biznesowych,
że hurtownie wykorzystują benefity do nagradzania
swoich klientów detalicznych i biznesowych oraz
pracowników. Okazuje
się, że program ProfiBonus
pomaga również klientom
w osiąganiu celów sprzedażowych

Natalia
Majchrowska-Jakubiec
specjalista ds. marketingu
w spółce Moto-Profil
Napisz do autorki:
natalia.majchrowska-jakubiec@
moto-profil.pl

RAPORT

Programy lojalnościowe 2020

25

RAPORT

Programy lojalnościowe 2020

26

Autorka: Iwona Dziedzic-Gawryś

Rola PR w kreowaniu
lojalności konsumenckiej
Kreowanie, stymulowanie i utrzymywanie postawy lojalnościowej to klucz do
sukcesu każdej firmy, ale też jej wartość strategiczna, która może zadecydować
o przewadze konkurencyjnej. Dużą rolę w budowaniu lojalności konsumenckiej
odgrywa PR. Po jakie narzędzia i techniki public relations warto sięgnąć, aby
pozyskać klientów i zdobyć ich zaufanie?
Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

jaką rolę odgrywa PR w kreowaniu lojalności,

•

jakie techniki PR zastosować, żeby zdobyć i utrzymać
lojalnych klientów,

•

jak za pomocą różnych instrumentów PR budować
lojalność.

K

klientów jest wzbudzenie lub utrzymanie ich zaufania do firmy
czy marki, ale również poznanie ich preferencji oraz potrzeb.

Wskazówka
Twoja komunikacja zewnętrzna powinna się opierać
na informacjach, które będą zachęcać do większej lojalności wobec marki i przywiązania do jej produktów
oraz dotyczyć firmy, jej oferty, usług świadczonych na
rzecz konsumentów, technologii, postępów, badań,
stosunków z otoczeniem, istotnych problemów, wydarzeń, stanowisk w ważnych sprawach itd.

toś kiedyś powiedział, że lojalność się opłaca. Pytanie:
„Komu?”.

Opłaca się nam – konsumentom, bo dla tych lojalnych

zwykle przewidziane są benefity. Dla firmy to jeszcze większa
wartość, bo klient lojalny to taki, który jest z nią na dobre
i złe, kupuje więcej i częściej, a koszty jego obsługi maleją.

Te działania mają również przyciągnąć nowych klientów.

dokonuje zakupów, lepiej ocenia firmę i częściej poleca ją

Techniki PR w zdobywaniu i utrzymywaniu lojalnych klientów

innym. To z kolei ma znaczący wpływ na obraz firmy w oczach

Wśród metod public relations można wyróżnić m.in.:

potencjalnych odbiorców, którzy będą powtarzać te zacho-

•

media relations,

wania. Z czasem pozwoli zyskać ich lojalność i sprawi, że oni

•

media własne (czasopisma, broszury, prospekty – w tym

Jest mniej wrażliwy na zmiany, wahania cen, łatwiej i częściej

sami będą polecać markę itd.
Okazuje się, że niemałą rolę w zdobywaniu i kreowaniu

również dostępne online: newslettery, strona WWW, blogi),
•

lojalności odgrywają narzędzia public relations. Tym, co łą-

eventy (dni otwarte, imprezy okolicznościowe, konferencje
prasowe, wydarzenia branżowe, targi itd.),

czy oba procesy, jest długofalowość – budowanie lojalności

•

szkolenia, warsztaty, konkursy,

konsumentów wymaga równie dużo czasu co budowanie

•

sponsoring,

pożądanego wizerunku firmy czy marki.

•

działania z zakresu CSR,

Jaką rolę zatem odgrywa PR i jakie narzędzia oraz techniki

•

e-PR,

z tego obszaru można wykorzystać, żeby kreować postawy

•

działania w mediach społecznościowych,

lojalnościowe konsumentów? Celem oddziaływania PR na

•

zarządzanie sytuacją kryzysową.
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Które wybrać? Ważne jest, żeby nie robić tego, co wszyscy,

Kolejny istotny instrument to eventy. Dają one szansę na

i wybierać takie, które przyniosą Twojej firmie wymierne

bezpośredni kontakt z Twoimi klientami czy innymi grupami

korzyści.

ważnymi z punktu widzenia Twojego biznesu. Wydarzenie

Wpływ narzędzi PR na postawy
i zachowania konsumentów
Zanim zaczniesz stosować jakiekolwiek działania, przeprowadź
analizę grupy docelowej oraz zbadaj jej potrzeby i preferencje.
Pozwoli to na dotarcie do Twoich odbiorców nie tylko za pomocą właściwego kanału, lecz także z właściwą komunikacją.
Media to chyba najsilniejszy instrument, który niewątpliwie
ma największy zasięg i najszersze dotarcie. W bardzo dużym
stopniu wpływają one na kształtowanie postaw i kreowanie
lojalności konsumentów wobec Twojej firmy czy marki. Warto

to idealna okazja do przekazania im ważnych wiadomości,
poinformowania ich o ofercie czy nowym rozwiązaniu, poznania ich opinii, ale też – budowania relacji.

Wskazówka
Konferencja prasowa pozwoli Ci dotrzeć do różnych
grup odbiorców czy dziennikarzy. Dzięki udziałowi
w wydarzeniach branżowych zaprezentujesz potencjalnym klientom firmę i jej ofertę. Podczas targów
nawiążesz kontakt przede wszystkim z kontrahentami handlowymi, na wystawach spotkasz głównie
nabywców towarów.

zatem wykorzystać w swoich działaniach narzędzie, jakim
jest media relations – zadbać o dobre relacje z mediami

Do tego można jeszcze dołożyć konkursy, szkolenia czy

i przekazywać im ważne informacje o firmie, które będą po-

inne formy angażowania klientów. Z perspektywy tego, co

zytywnie wpływały na decyzje odbiorców o wyborze Twoich

chcesz osiągnąć i do kogo dotrzeć, wybieraj narzędzia naj-

usług czy produktów.

bardziej dopasowane do swojej działalności.
A jakie oddziaływanie ma sponsoring? Może wywoływać

Przykład
Chcesz poinformować o wprowadzeniu na rynek
nowego produktu. Zrobiłeś analizę, z której wyszło,
że Twoi konsumenci oglądają telewizję i stamtąd
czerpią informacje. Zatem Twoje działania powinny
być nakierowane na dotarcie do nich przez media.
Idealnie pasuje tu dobrze przygotowana strategia
media relations (opracowanie komunikatu, wybór
eksperta, odpowiedni dobór mediów, dotarcie do
dziennikarzy zajmujących się daną tematyką, follow-up i budowanie relacji).

emocje, przekonywać do zakupu, budować długotrwałe relacje, ale też utrwalać w świadomości konsumentów nazwę,
logo, markę, produkt itp. Niestety, to dość kosztowny sposób
na pozyskiwanie lojalności, ale skuteczny. Warto zatem po
niego sięgać. Nieco tańszy może być CSR, który ma pokazać
społeczne zaangażowanie Twojej firmy.

Wskazówka
Niektóre firmy zapraszają do działań CSR swoich
klientów, co dodatkowo wzmacnia wizerunek marki
i lojalność wobec niej.

Regularna obecność w mediach może trwale zapisać Twoją
markę w umysłach konsumentów, kreować jej wizerunek
w ich oczach i wzmacniać postawę względem niej.

Wszelkie działania w internecie, w którym dziś jest już obecna większość firm i za którego pomocą komunikuje się ze

Bardzo ważne w procesie budowania lojalności są także

swoimi odbiorcami, mają ogromną moc oddziaływania. Warto

Twoje własne media, które służą klientom do kontaktu

przebywać i mówić tam, gdzie jest Twój odbiorca – biuro pra-

z firmą i zapoznawania się z Twoją ofertą.

sowe online, e-konferencje, e-mailingi, newslettery, webinary

Wskazówka
Zadbaj o aktualność i dostępność mediów własnych (strona WWW, blog, newsletter) oraz dobór treści angażujących uwagę
Twoich odbiorców. To one są pierwszym ogniwem, z którym spotyka się potencjalny konsument, i to na ich podstawie wyrabia
on sobie wstępną opinię, niejednokrotnie wpływającą na proces zakupowy.
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to tylko niektóre z działań podejmowanych w obszarze e-PR.

Budowanie lojalności konsumentów to długofalowy pro-

Na koniec social media – czyli tzw. profil na Facebooku.

ces, podobnie jak budowanie wizerunku firmy, który można

Wychodzą już trochę poza PR, ale pamiętaj, że digitalizacja

tworzyć latami, a zburzyć w jeden dzień. Rola public relations

działań spowodowała, że granice tych stref bardzo moc-

jest w tym procesie bardzo ważna, a jego narzędzia służą

no się zatarły. Dziś nawet częściej szukamy fanpage’a na

do stymulowania postawy lojalnościowej i wzmacniania wi-

Facebooku czy profilu w innym medium społecznościowym

zerunku marki.

niż strony firmowej.

Wskazówka
Obecność Twojej firmy w mediach społecznościowych
powinna być nastawiona na informowanie konsumentów o bieżącej ofercie, promocjach i akcjach,
w jakie zaangażowała się marka. Ta komunikacja musi
być prawdziwa i aktualna. Wyrazem lojalności i skuteczności takich działań – nie tylko na Facebooku –
będą pozytywne komentarze i opinie pod postami.

Dzięki sponsoringowi możesz wpływać na postawy wobec
marki, przez stronę WWW czy profile w social mediach – szybko docierać do potencjalnych klientów itd. Jakie narzędzie
jest najlepsze? Nie ma jednej odpowiedzi, bo trzeba wybierać
takie, które ma największy wpływ na postawę lojalnościową.
Pamiętaj, że zadowolony klient zwiąże się z Tobą na długo –
z korzyścią dla firmy.

Iwona Dziedzic-Gawryś
I sytuacje kryzysowe… Których każdy chce unikać, ale nie
każdemu się udaje. Ich wpływ może być ogromny i powodować duże uszczerbki na wizerunku Twojej marki. Warto zatem
zadbać o wcześniejsze przygotowanie i opracowania Q&A,

PR manager w ZnanyLekarz Sp. z o.o.
Napisz do autorki:
iwona.dziedzic-gawrys@docplanner.com

scenariuszy możliwych kryzysów i odpowiednich działań.

Wskazówka
Pamiętaj, żeby na wypadek kryzysu uwzględnić zachowanie swoich klientów i móc skorzystać ze wsparcia tzw. ambasadorów. To
oni lojalnie pomogą przetrwać Twojej marce i dotrzeć do pozostałych klientów, zwłaszcza nieprzychylnie nastawionych do firmy.
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Loteria „BLIKOMANIA”
Programy lojalnościowe mogą przybierać naprawdę różnorodne i niecodzienne formy. Często to właśnie
takie nietypowe rozwiązania odnoszą największy sukces. Doskonałym przykładem jest „BLIKOMANIA” –
loteria dla użytkowników systemu płatności mobilnych BLIK współtworzona przez Motivation Direct.
Loteria, która zapewniła marce BLIK wielowymiarowe korzyści.

Opis akcji
Loteria „BLIKOMANIA” była adresowana do klientów banków obsługujących płatności BLIK. Wystarczyło się zarejestrować na specjalnie stworzonej stronie internetowej i płacić w ten sposób... jak najczęściej. Uczestnicy loterii brali
udział w cotygodniowych losowaniach, w których mogli wygrać czeki BLIK o wartości 1 tys. zł lub 100 zł. W wielkim
finale wylosowano nagrodę pieniężną o wartości 100 tys. zł. Pula wszystkich nagród opiewała na ponad 1 mln zł!
Co i w jakim celu należało zrobić?
Płatności mobilne były jedną z najdynamiczniej rozwijających się form płatności w 2019 r. Liczba transakcji przeprowadzanych z wykorzystaniem systemu BLIK dynamicznie rosła już nawet nie tyle z roku na rok czy z kwartału na
kwartał, ile z miesiąca na miesiąc. W drugim kwartale roku 2019 spółka PSP (Polski Standard Płatności) odnotowała
blisko 50 mln transakcji przeprowadzonych z użyciem kodu BLIK, co oznacza wzrost o 168% w stosunku do tego
samego okresu roku poprzedniego.
Oprócz typowych transakcji realizowanych podczas zakupów internetowych BLIK bardzo często wykorzystywany
był również do dokonywania wypłat z bankomatów oraz przelewów na numer telefonu. Aby jednak tak dobra tendencja mogła nie tylko zostać utrzymana, lecz także nabrać jeszcze większego rozpędu w postaci coraz większej
liczby transakcji realizowanych za pomocą płatności mobilnych, niezbędne były działania wspomagające. Jednym
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z nich było stworzenie rozwiązania łączącego elementy promocyjne
i edukacyjne. Ze względu na specyfikę grupy docelowej marka BLIK
zdecydowała się wykorzystać mechanizm loterii.
Największe wyzwania
Zadania firmy Motivation Direct wynikające z roli współorganizatora
loterii były niezwykle złożone i obejmowały szeroki zakres obowiązków.
Podczas pracy nad uruchomieniem „BLIKOMANII” zajmowaliśmy się m.in.:
• realizacją zadań typowo formalnych – przygotowywaniem regulaminu i uzyskiwaniem zezwolenia Krajowej Administracji Skarbowej na
organizację loterii,
• budowaniem systemu informatycznego – tworzeniem platformy do
zarządzania kontami uczestników oraz strony WWW zawierającej
formularz rejestracyjny.

•
•
•
•

Już w czasie trwania loterii zajmowaliśmy się również:
bieżącą obsługą systemu losowań,
obsługą strony WWW,
obsługą uczestników loterii,
dystrybucją oraz wydawaniem nagród w postaci e-voucherów BLIK.

Piotr Bobryk
dyrektor marketingu i rozwoju
w firmie Motivation Direct
(motivationdirect.pl); działa
w branży od 20 lat; odpowiadał za
wdrożenia wielu programów lojalnościowych B2B i B2C, m.in. dla
marek Pepsi, Shell, Wedel, DHL,
Mercedes, Costa Coffee
Napisz do autora:
piotr.bobryk@motivationdirect.pl

Mechanika loterii „BLIKOMANIA”
Od strony czysto technicznej kolejna już edycja loterii „BLIKOMANIA”, trwająca od 18 marca do 22 sierpnia 2019 r.,
wyróżniała się wyjątkowo przyjazną i nieskomplikowaną formułą. Zwycięzcy byli wyłaniani co tydzień. To do nich
trafiały nagrody dzienne o niemałej wartości, a oprócz tego na zakończenie wylosowano osobę, która otrzymała
nagrodę główną. Jak wyglądał katalog nagród w „BLIKOMANII”?
1. Pula nagród wynosiła ponad 1 mln zł.
2. Nagroda główna, przyznana na zakończenie loterii, to 100 tys. zł.
3. Nagrody codzienne występowały w dwóch postaciach:
• 7379 nagród dziennych w formie czeku BLIK o wartości 100 zł,
• 157 nagród dziennych również w formie czeku BLIK, ale już o wartości 1 tys. zł.
W ciągu trwania loterii przeprowadzono 22 losowania, podczas których wyłoniono szczęśliwych zwycięzców,
łącznie z laureatem nagrody głównej.
Co marka BLIK zyskała dzięki loterii „BLIKOMANIA”?
Z perspektywy czasu śmiało możemy określić „BLIKOMANIĘ” mianem w pełni udanego projektu. Dzięki współtworzonej przez nas loterii udało się osiągnąć efekt w postaci:
• wzrostu świadomości marki BLIK,
• upowszechnienia płatności mobilnych – znaczącego wzrostu liczby transakcji w każdym kanale płatności,
• powiększenia grupy użytkowników.
„BLIKOMANIA” uświadomiła nam oraz wszystkim uczestnikom siłę i możliwości systemu płatności mobilnych BLIK.
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Autorka: Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk

Gdy program lojalnościowy
jest bardzo popularny,
ale nie do końca
przemyślałeś koszty
związane z formalnościami
Zanim podejmiesz decyzję o tym, czy wdrożyć program z kartami plastikowymi czy
z aplikacją mobilną, powinieneś wziąć pod uwagę nie tylko konwersję klientów Twojego punktu stacjonarnego przy zapisach, lecz także koszty formalności. Dlaczego?
Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

z jakimi wyzwaniami i formalnościami prawnymi wiążą
się programy lojalnościowe,

•

w jaki sposób zmniejszyć koszty przechowywania dokumentacji związanej z programem lojalnościowym,

•

jak długo należy przechowywać zgody uczestników na
rejestrację w programie lojalnościowym,

•

czy można przechowywać papierowe formularze
rejestracji wyłącznie w formie skanów.

W

zeszłorocznym raporcie „Programy lojalnościowe
2019”1 można przeczytać artykuł o tym, że plastikowe

karty są wypierane z rynku przez aplikacje lojalnościowe.
Jako niektóre z powodów takiego stanu rzeczy podano: ro-

lojalnościowego z użyciem kart plastikowych okazały się

snącą niechęć klientów do posiadania wielu kart w portfelu,

bardzo duże. Przyjmijmy, że jest to sieć sprzedająca torebki.

większe możliwości komunikacji z klientem za pośrednic-

Nazwijmy ją Twoja Torebka (TT).

twem aplikacji i korzystania ze zgromadzonych w niej danych

TT organizuje dla swoich klientów program lojalnościowy

(np. przez wysyłanie komunikatów marketingowych powiąza-

(dalej „program”), który polega na tym, że:

nych z geolokalizacją itd.). Jako wadę aplikacji lojalnościowych

•

wskazano koszt ich produkcji.

klient, który przystąpi do programu, otrzymuje kartę
lojalnościową z indywidualnym numerem ID;

Opowiem Ci o historii, która wydarzyła się naprawdę
w dużej sieci sklepów, działających głównie w centrach
handlowych, a w której koszty prowadzenia programu

1. „Programy lojalnościowe 2019” – raport „Marketera+”, dostęp
online: https://marketerplus.pl/ebook/raport-programy-lojalnosciowe-2019.pdf.
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dla klienta od razu tworzone jest również wirtualne konto,

formularza papierowego dotyczącego tej osoby w celu jego

na którym rejestrowane są paragony ze wszystkich jego

zniszczenia. Właściciel sieci TT zastanawia się zatem, w jaki

zakupów – klient uczestniczący w programie nie musi

sposób zmniejszyć koszty przechowywania dokumentacji.

zatem okazywać paragonu przy ewentualnej reklamacji;
•

32

tami i ofertami specjalnymi, przygotowywanymi tylko

Czy można przechowywać
papierowe formularze wyłącznie
w formie skanów?

dla członków programu; jeśli nie wyrazi takiej zgody, to

Tak, oczywiście. Jeśli TT nie zdecyduje się wdrożyć aplikacji

jego jedyną korzyścią z uczestnictwa w programie jest

mobilnej ani innej elektronicznej formy zapisów do pro-

wirtualny dostęp do historii zakupów oraz paragonów.

gramu (o których poniżej), to należy ustalić procedurę: kto,

klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mailowych lub SMS-owych z raba-

w jakich odstępach czasu (np. pod koniec każdego tygodnia
W programie można się zarejestrować przez formularz

czy miesiąca) będzie dokonywał digitalizacji formularzy papie-

na stronie www.tt.com (wówczas konto w programie jest

rowych oraz sporządzał protokół ich zniszczenia. Osoba ta

połączone z kontem w sklepie internetowym) albo formularz

będzie ponosiła odpowiedzialność służbową za prawidłowość

papierowy w jednym ze sklepów stacjonarnych.

przeprowadzanych przez siebie operacji. Oczywiście samo

Obecnie w programie TT jest zarejestrowanych ok. 3 mln

skanowanie i przechowywanie skanów również generuje

konsumentów. Mógłbyś uznać, że to wielki sukces programu –

pewien koszt. Jest on jednak sporo niższy niż wydatki na

tak duża liczba zarejestrowanych członków. Problem w tym,

archiwizowanie formularzy papierowych.

że znaczna część rejestracji następuje na formularzu

nym. Przechowywanie takiej liczby papierowych formularzy

Jak długo należy przechowywać
formularze papierowe albo
formularze w formie cyfrowej?

w archiwum kosztuje ok. 200 tys. zł na 10 lat. Dodatkowo

Okres przechowywania formularzy rejestracji w programie

TT poniesie wysoki koszt, jeśli konsument skorzysta

jest determinowany okresem przedawnienia roszczeń dwo-

z tzw. prawa do bycia zapomnianym (art. 17 RODO). To

jakiego rodzaju:

spowoduje bowiem konieczność wyszukania w archiwum

•

papierowym, ponieważ konsumenci są zachęcani do
zapisu podczas kupowania torebki w sklepie stacjonar-

ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych przysługujących

TABELA 1
Typ programu
lojalnościowego

Korzyści

Oparty na kuponach
do zbierania naklejek

•

•

Oparty na kartach
plastikowych

Oparty na aplikacji
mobilnej

•

•
•

Wady

łatwo przekonać klienta, który właśnie robi zakupy
w Twoim sklepie stacjonarnym, aby wziął kartę
i w ten sposób stał się uczestnikiem programu,
nie ma praktycznie żadnych formalności: nie
musisz się martwić RODO, ponieważ nie zbierasz
danych osobowych.

•
•

nie masz bieżącego kontaktu z klientem,
poza liczbą wydanych kart i liczbą zrealizowanych
rabatów nie dysponujesz żadnymi danymi, które
mógłbyś wykorzystać do celów marketingowych.

większa konwersja – łatwiej przekonać klienta,
który właśnie kupuje w Twoim sklepie stacjonarnym, aby wziął kartę i przystąpił do programu przez podpisanie stosownego formularza
papierowego.

•
•

klienci przestają lubić karty plastikowe,
mogą pojawić się duże koszty związane z przechowywaniem dokumentacji – dowodów na
przystąpienie danej osoby do programu.

duże możliwości zbierania danych i komunikacji
z klientem,
unikasz kosztów przechowywania dokumentacji
formalnej (jest ona wbudowana w aplikację)

•

mniejsza konwersja przystępowania do programu –
klient będący w sklepie niekoniecznie zdecyduje się
ściągnąć aplikację na telefon podczas wizyty, a po
powrocie do domu może o tym zapomnieć.
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programu);

Jak wybrnąć z sytuacji, w której
TT posiada 3 mln papierowych
formularzy?

ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia w stosunku

TT może podjąć decyzję, że zdigitalizuje wszystkie posiadane

do konsumenta jego uprawnień przysługujących mu na

formularze papierowe – żeby przypisać je w systemie kom-

podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.

puterowym do odpowiednich osób, a następnie ustawić

konsumentowi na podstawie umowy o uczestnictwo w programie zawartej z TT (umowa ma treść taką jak regulamin
•

33

termin automatycznego usuwania danych. Może to nastąpić
Bez wdawania się w szczegóły: roszczenia z tej drugiej
sytuacji mają dłuższy termin przedawnienia – maksymalnie
10 lat od zdarzenia wywołującego szkodę. Takie zdarzenie

po upływie 10 lat, pięciu lat lub innego okresu, wybranego
przez TT– odrębnie w stosunku do każdej osoby.

rejestracyjne przez 10 lat od momentu zakończenia uczest-

Jakie rozwiązanie przyjąć na
przyszłość, żeby nie generować
większej liczby papierowych
formularzy?

nictwa danej osoby w programie.

Jeśli zbierasz zapisy do programu lojalnościowego, masz tak

może nastąpić w każdym dniu uczestnictwa konsumenta
w programie, a zatem gdyby do sprawy podchodzić bardzo
formalnie, to sieć TT powinna przechowywać formularze

Daleka jestem jednak od sztywnego, prawniczego „nakazania” TT przechowywania dokumentacji przez 10 lat. Jak

naprawdę dwa główne obowiązki formalne:
•

posiadania dowodu, że dana osoba zaakceptowała re-

wiadomo, generuje to wysokie koszty. Moim zdaniem firma

gulamin programu (wykonywanie umowy o treści regu-

TT może podjąć decyzję, że będzie przechowywała formu-

laminu będzie jednocześnie podstawą do przetwarzania

larze rejestracyjne krócej (np. tylko trzy lata lub pięć lat po

danych osobowych, a regulamin jest także „nośnikiem”

zakończeniu uczestnictwa danej osoby). Powinna rozważyć,

zgód marketingowych – abyś mógł wysyłać do uczestni-

co tak naprawdę jest dla niej bardziej opłacalne:
•

•

ryzyko wystosowania przez konsumenta roszczeń (delikto-

ków programu e-maile, SMS-y czy powiadomienia push);
•

dostarczenia konsumentowi klauzuli informacyjnej wyma-

wych lub umownych) po dłuższym czasie od zakończenia

ganej przez RODO (informacji przede wszystkim o tym,

uczestnictwa w programie

w jaki sposób i jak długo będą przetwarzane dane kon-

czy koszt przechowywania dokumentów.

sumenta w związku z programem) – taka klauzula może
być również zawarta w regulaminie programu.

Zapamiętaj
Przechowywanie formularzy rejestracyjnych to tak
naprawdę uprawnienie sieci TT, a nie jej obowiązek.
Celem przechowywania dokumentacji jest bowiem
obrona przed potencjalnymi roszczeniami konsumentów oraz obrona przed ewentualną karą administracyjną, jaką mógłby nałożyć Prezes UODO, jeśli okazałoby
się, że TT przetwarza dane osobowe bez zgody.

Jeśli zatem TT zrezygnuje z gromadzenia dowodów na

Wskazówka
Zauważ, że przy właściwie zaprojektowanym procesie
rejestracji oraz odpowiedniej treści regulaminu nie
musisz odbierać od konsumentów dodatkowej zgody
na przetwarzanie ich danych osobowych ani dodatkowych zgód marketingowych. Zatem Twoje obowiązki
formalne sprowadzają się do takiego zorganizowania
procesu rejestracji, dzięki któremu uzyskasz dowód,
że dana osoba zaakceptowała regulamin (a potem
przechowywania tego dowodu przez wybrany okres).

swoją obronę, to następstwem może być przegranie sporu
z konsumentem lub konieczność zapłaty kary administracyjnej. TT może oszacować ryzyko tych konsekwencji i uznać,

Rejestracja w programie lojalnościowym w sklepach sta-

że jest ono wyższe lub niższe niż koszty przechowywania

cjonarnych może się odbywać na kilka sposobów. W tabeli 2

dokumentacji. W takim sensie decyzja o przechowywaniu

znajdziesz potencjalne metody wraz z oszacowaniem ich

dokumentacji w celach dowodowych jest dobrowolna i może

ewentualnego ryzyka, że w razie konieczności nie zostanie

zostać podjęta na podstawie kalkulacji ekonomicznej.

udowodniona zgoda konsumenta na regulamin (a zatem
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TABELA 2
Sposób zbierania zapisów
do programu

Stopień pewności co do możliwości wykazania przez TT, że dany konsument
zaakceptował regulamin (oraz ewentualne wady każdego rozwiązania)

Formularz pisemny przechowywany w formie
papierowej.

100% pewności wykazania zgody. Istnieje minimalne ryzyko, że w formie pisemnej
ktoś podrobi podpis, jednak sieć TT nie będzie wówczas ponosiła żadnej winy. Jeśli
konsument pomylił się przy wpisywaniu swojego adresu e-mailowego lub numeru
telefonu – również nie występuje wina po stronie TT.

Formularz pisemny przechowywany w formie zdigitalizowanej (zeskanowany).

99% pewności wykazania zgody. Minimalnie mniejszy stopień pewności niż powyżej,
ponieważ prawdziwość podpisu na formularzu w formie pisemnej można wykazać
przy pomocy biegłego grafologa, natomiast w formie zdigitalizowanej będzie to
trudniejsze (ale również możliwe). Ryzyko kwestionowania podpisu na zeskanowanym
dokumencie jest znikome.

Konsument wypełnia formularz online na urządzeniu
dostępnym w sklepie (np. tablecie), przy czym urządzenie musi mieć ekran dotykowy, na którym będzie
możliwe złożenie podpisu. Same logi (zapisy informatyczne) z takiego urządzenia nie będą wystarczające,
ponieważ jego adres IP będzie cały czas taki sam
(przez połączenie z internetem w sklepie TT).

98% pewności wykazania zgody. Podpis na ekranie dotykowym zazwyczaj nie wygląda
identycznie jak podpis na dokumencie papierowym, dlatego pewność wykazania jego
prawdziwości jest minimalnie mniejsza niż powyżej. Jednak odbieranie podpisów w tej
formie jest już dosyć powszechne (w bankach, placówkach pocztowych itp.), a zatem
ryzyko zakwestionowania takiego podpisu należy uznać za znikome.

Dane konsumenta są wprowadzane do komputera
przez pracownika sklepu, a następnie konsument
podpisuje się na tablecie lub innym, podobnym urządzeniu (rysikiem albo palcem).

Jak powyżej: jest to de facto takie samo rozwiązanie prawne, tylko sposób wprowadzania danych się różni.

Dane konsumenta są wprowadzane do komputera
przez pracownika sklepu (albo konsument wprowadza
je samodzielnie na tablecie lub innym urządzeniu,
które jednak nie posiada opcji podpisu ręcznego),
a następnie do konsumenta jest przesyłany e-mail
potwierdzający. Dopiero po kliknięciu tzw. double opt-in następuje definitywna rejestracja.

99% pewności wykazania zgody. Potwierdzenie informatyczne (stosowny log,
zawierający datę i godzinę rejestracji oraz adres IP) jest uważane za w zupełności
wystarczające do wykazania zgody użytkownika internetu. Znika problem ewentualnego kwestionowania podpisów składanych palcem na tablecie. Dodatkowo TT zyskuje
pewność, że zapisu dokonała osoba dysponująca danym adresem e-mailowym
(ponieważ musiała się zalogować do poczty i potwierdzić rejestrację).
Wady tego rozwiązania:
Pewien procent konsumentów będzie mógł potwierdzić rejestrację od razu (odbierze
e-mail jeszcze w sklepie), natomiast spora część osób może nie dokończyć rejestracji
(np. zapomni o tym po powrocie do domu).

Dane konsumenta są wprowadzane do komputera
przez pracownika sklepu, a następnie konsument
odbiera SMS i potwierdza wiadomością zwrotną, że
akceptuje regulamin, przystępuje do programu i wyraża zgody marketingowe.

99% pewności wykazania zgody. SMS z konkretnego numeru telefonu będzie uważany
za wystarczająco pewną formę zgody – w razie wątpliwości przy pomocy biegłego będzie można wykazać, kto był posiadaczem danego telefonu w czasie udzielania zgody.
Wady tego rozwiązania:
Pewien odsetek klientów nie będzie chciał się zgodzić na tego typu potwierdzenie,
np. jeśli chcą oni jedynie udostępnić adres e-mailowy, a nie godzą się na otrzymywanie SMS-ów reklamowych. Mogą się obawiać, że numer telefonu podany w celu
jednorazowego potwierdzenia rejestracji wcale nie zostanie wykorzystany tylko jednorazowo, ale zostanie zapisany w jakiejś bazie. Może też być tak, że konsument nie
będzie miał przy sobie telefonu (choć w praktyce obecnie zdarza się to rzadko).

Zachęca się konsumenta do zainstalowania aplikacji
na telefonie (można przy tym zrezygnować z kart analogowych), a więc rejestracja offline zostaje zastąpiona
zapisem online. Przy instalacji aplikacji odbierane
są odpowiednie zgody w formie elektronicznej – tak
samo jak na stronie WWW.

99% pewności wykazania zgody. Odpowiednie logi informatyczne będą wystarczającym dowodem na wyrażenie zgody przez użytkownika.
Wady tego rozwiązania:
Nie wszyscy konsumenci będą chętni do zainstalowania aplikacji – odsetek rejestracji
może być niższy zwłaszcza wśród osób starszych.

Dane konsumenta są wprowadzane do komputera
przez pracownika sklepu i ten pracownik potwierdza
(za co bierze odpowiedzialność), że wprowadził prawidłowe dane, a konsument wyraził ustnie odpowiednie zgody. W TT należy przygotować procedurę na
powyższą okoliczność oraz ustalić sposoby egzekwowania od pracowników stosowania tej procedury.

Trudno wskazać tutaj konkretny procent pewności wykazania zgody, jednak będzie
on znacząco niższy niż powyżej. Można zaryzykować oszacowanie tej pewności na
poziomie 75%, ponieważ mimo wszystko prawdopodobieństwo wykazania zgody jest
większe niż prawdopodobieństwo braku jej wykazania.
Warunkiem takiej oceny prawdopodobieństwa jest jednak mocne zdyscyplinowanie pracowników, którzy w razie sporu z konsumentem powinni zeznać, że obowiązywała konkretna procedura i była przez nich na pewno przestrzegana. Oczywiście
do konsumenta niezwłocznie po rejestracji należy wysłać e-mail z regulaminem oraz
klauzulą informacyjną z RODO.
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jednocześnie zgody marketingowe i podstawa do przetwa-

obrony przed nimi, TT może podjąć decyzję, że z takiej obro-

rzania danych osobowych).

ny rezygnuje.
Wiem, że w praktyce zdarza się – i to w całkiem dużych

Wnioski

sieciach handlowych – zbieranie danych do programu lo-

Formularze rejestracyjne mogą być wypełniane przez klien-

jalnościowego właśnie w formie ustnej. Pytanie, czy właści-

tów w sklepach stacjonarnych w różnych formach. Forma pa-

ciel tej sieci przeprowadził oszacowanie ryzyka, o którym

pierowa jest najpewniejsza, ale większość pozostałych metod

wspominam wyżej, czy też po prostu nie zastanowił się nad

(z użyciem tabletu, SMS-a, w modelu double opt-in i przez

ewentualnymi konsekwencjami braku posiadania dowodu,

aplikację) jest niemal tak samo bezpieczna. Rozwiązania

że dany konsument wyraził w sklepie stacjonarnym zgodę

opisane powyżej w pozycjach 1–6 tabeli wiążą się z de facto

na treść regulaminu.

porównywalną pewnością prawną, więc TT może wybrać
jedno z nich – to, która będzie najtańsze.
Opieranie się na formie ustnej (ostatnia pozycja w tabeli), potwierdzanej jedynie oświadczeniem pracownika
(według specjalnej procedury oraz z odpowiedzialnością
służbową), jest bardziej ryzykowne. W takim wypadku
sieć TT powinna oszacować:
•

jakie jest ryzyko wniesienia przez konsumenta roszczeń
oraz przeprowadzenia kontroli przez UODO;

•

jak duże mogą być finansowe konsekwencje takiego roszczenia (odszkodowanie, kara administracyjna);

•

jak powyższe ryzyko finansowe ma się do kosztów prowadzenia dokumentacji w formie papierowej, za pomocą
tabletów w sklepach lub przez aplikację itd.
Jeśli się okaże, że zaspokojenie wszelkich roszczeń (ze

względu na rzadkość ich występowania oraz małą skalę)
jest tańsze niż zbieranie i przechowywanie dowodów w celu

Agnieszka
Grzesiek-Kasperczyk
radca prawny i współwłaściciel kancelarii MyLo (www.mylo.pl); równolegle z prawem studiowała zarządzanie i marketing, stąd jej specjalizacja
w prawie marketingu; autorka pierwszego w Polsce kursu online „RODO
dla marketerów” i szkoleniowiec
z tej dziedziny; na co dzień doradza
agencjom reklamowym, domom
mediowym, sklepom e-commerce
i firmom dostarczającym narzędzia
marketingowe
Napisz do autorki:
agnieszka.grzesiek@mylo.pl
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Wierzymy w lojalność
Realizujemy programy motywacyjne i lojalnościowe w Polsce i za granicą

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

Opracowanie
mechanizmu programu
(know-how)

5

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

2

Opracowania
formalno-prawne
(umowa, regulamin itp.)

6

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

10

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

3

Bezpieczeństwo danych
osobowych zgodnie
z GIODO i RODO

7

Zakup i konfiguracja
certyfikatu SSL
(szyfrowanie danych)

11

Podatki (doradztwo
i kompleksowa obsługa
specjalistów podatkowych)

4

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

8

Prowadzenie programu,
nadzór i obsługa dedykowanego
Project Managera

12

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

9

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

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

Inne produkty i usługi:

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

www.product.pl

IncentiveApp – aplikacja ułatwiająca
organizację wyjazdów grupowych

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

Dowiedz się więcej:

Dowiedz się więcej:

www.businessergonomics.pl
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Autorzy: r. pr. Paweł Galiński, dr Tomasz Makaruk

Punkty za działania
pozazakupowe a kwalifikacja
programu jako sprzedaży
premiowej
Aby zwiększyć atrakcyjność programu lojalnościowego i zaangażowanie jego uczestników, często wdraża się działania grywalizacyjne oraz takie, w których punktami
premiuje się aktywność niemającą bezpośredniego związku z zakupem. Czy punkty
przyznawane za takie pozazakupowe działania uczestników wpływają na kwalifikację
programu lojalnościowego jako sprzedaży premiowej?

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

czy punkty przyznawane za pozazakupowe działania
uczestników wpływają na kwalifikację programu lojalnościowego jako sprzedaży premiowej,

•

czy konieczne jest wystawianie PIT-11 za nagrody
przyznane w programie lojalnościowym z tytułu aktywności niezwiązanej stricte z zakupem promowanych
produktów.

niemające bezpośredniego związku z zakupem. Są to takie
czynności jak wszelka aktywność uczestników na stronie
WWW programu lub w mediach społecznościowych, udział
w konkursach lub zajęcie w nich określonego miejsca, czy
wreszcie spełnienie innych warunków, np. wzięcie udziału
w kursach e-learningowych lub osiągnięcie w nich określonego wyniku.
Na gruncie tak skonstruowanych zasad programu
lojalnościowego rodzi się pytanie o konsekwencje po-

W

datkowe tego, że w ramach punktów gromadzonych
programach lojalnościowych o charakterze punkto-

przez uczestników, w jednej puli, bez żadnego wyod-

wym podstawowym warunkiem przyznania uczest-

rębnienia źródeł naliczenia, dochodzi do zsumowania

nikowi nagrody jest zebranie określonej liczby punktów za

punktów zarówno przyznanych za zakupy, jak i tych,

nabycie produktów lub usług premiowanych w danym pro-

które są efektem działań o charakterze niehandlowym.

gramie. Przyznawana nagroda jest w konsekwencji ściśle

Pytanie, czy sumowanie punktów za zakupy oraz inne dzia-

powiązana ze sprzedażą, ponieważ wystąpienie sprzedaży

łania o charakterze niehandlowym jest ważne pod kątem

(czyli z perspektywy uczestnika: zakupu produktów) jest

finansowym. Na gruncie przepisów podatkowych programy

warunkiem przyznania uczestnikowi punktów, a w konse-

lojalnościowe wynagradzające za zakupy traktowane są

kwencji – nagrody .
1

W dążeniu do zwiększenia atrakcyjności programu lojalnościowego, w tym zmaksymalizowania zaangażowania
uczestników, niejednokrotnie wdraża się działania grywalizacyjne oraz takie, w których punktami premiuje się czynności

1. Por. interpretacje indywidualne: z dn. 2 marca 2018 r. (nr 0114-KDIP3-2.401.393.2017.2.AK1), z dn. 14 grudnia 2017 r.
(nr 0114-KDIP3-1.4011.310.2017.3.EC) oraz z dn. 27 marca 2017 r.
(nr 2461-IBPB-2-2.4511.1120.2016.3.AR).
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bowiem w większości przypadków jako sprzedaż premiowa.

podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zazna-

W Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

czył, że jeżeli wśród zasad programu pojawią się mechanizmy

osób fizycznych mówi się o niej trzykrotnie: dwa razy w art. 21

w postaci aktywności o charakterze niehandlowym, za które

ust. 1 pkt 68, stanowiącym o zwolnieniu podatkowym m.in.

przewidziane będą punkty (co ważne: takie same punkty,

nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub

które przyznawane są za zakup, bez ich różnicowania czy

usług, w przypadku wygranych i nagród o wartości do 2000 zł,

mówiąc kolokwialnie: „kolorowania”, np. „zielone” punkty za

i raz w art. 30 ust. 1 pkt 2, stanowiącym o zryczałtowanym

zakupy, „czerwone” za aktywność pozahandlową), to zmiana

opodatkowaniu stawką 10% wartości nagród związanych

taka nie będzie miała rozstrzygającego wpływu na status po-

ze sprzedażą premiową2. I to właśnie możliwość zwolnienia

datkowy samego programu lojalnościowego jako sprzedaży

podatkowego do kwoty 2000 zł jest dobrym rozwiązaniem,

premiowej. Podstawą uznania takiego stanowiska jest fakt,

z którego korzystają organizatorzy programów lojalnościo-

że ustawodawca w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT

wych (na tym etapie pomijamy programy, w których wydanie
nagrody wiąże się z umorzeniem określonej liczby punktów
oraz koniecznością zapłaty kwoty przypisanej do danej nagrody, najczęściej symbolicznej złotówki). Dla porządku należy
zastrzec, że zwolnienie od podatku nagród związanych ze
sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez
podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej
działalności. Definitywnie zwolnienia podatkowego z art. 21
ust. 1 pkt 68 nie można byłoby zastosować, jeżeli program nagradzałby wyłącznie za działania pozahandlowe i dodatkowo
nie miał charakteru konkursu (słowem: nagrodzeni zostaliby
wszyscy uczestnicy, którzy spełnili warunki pozahandlowe,
np. ukończyli kurs e-learningowy). Brak jest bowiem w takim
wypadku powiązania przekazania nagrody z faktem zakupu
przez uczestnika promocyjnych towaru lub usługi.

Stanowisko organu podatkowego
W jednej z najnowszych indywidualnych interpretacji

2. Na marginesie tych rozważań wypada jedynie zaznaczyć, że
z treści obowiązujących przepisów wynika, że zwolnieniem podatkowym objęte są nagrody, których jednorazowa wartość nie
przekracza 2000 zł. Jeżeli jednak jest wyższa, to wówczas podlega
opodatkowaniu w całości. Takie stanowisko potwierdza m.in.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dn. 23
stycznia 2020 r. (nr 0114-KDIP3-3.4011.457.2019.3.JM), w której
wskazano, że przez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”,
o którym mowa w przywołanym wyżej przepisie ustawy o PIT,
należy rozumieć wartość każdej nagrody wygranej odrębnie
przez uczestnika. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania
z powyższego zwolnienia pozostają liczba nagród otrzymanych
w ciągu roku oraz łączna ich wartość. Zatem wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia
uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość
nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Jeżeli
jednak wartość nagrody otrzymanej przez zwycięzcę przekroczy
kwotę 2000 zł, nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy i cała kwota nagrody podlegać
będzie opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym podatkiem
dochodowym.
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posługuje się pojęciem „nagród związanych ze sprzedażą
premiową”, a nie premią z tytułu sprzedaży. Zatem istotne
z punktu widzenia kwalifikacji świadczenia jako nagrody
związanej ze sprzedażą premiową jest jedynie to, czy istnieje
związek między przyznaną nagrodą a sprzedażą. Zdaniem
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w analizowanym
przypadku taki związek niewątpliwie zachodzi.
Stanowisko organu podatkowego wydaje się niezwykle
ważne z perspektywy praktyki działania organizatorów programów lojalnościowych, więc warto je w tym miejscu przytoczyć w trochę szerszym zakresie: „[…] należy zgodzić się
[…], że rozszerzenie Programu o aktywności pozahandlowe
nie wpłynie na ocenę Programu jako »sprzedaży premiowej«, zaś Nagród w Programie jako »nagród związanych ze
sprzedażą premiową«”3.
Sensem programu wciąż będzie naliczanie punktów za
zakupy produktów, a pozostałe czynności (udział w quizach,
e-learningu , działaniach grywalizacyjnych), za które naliczane będą punkty, będą miały charakter akcesoryjny. Punkty
gromadzone za rejestrację zakupów oraz pozahandlową

e-learningu, działania grywalizacyjne itp.) nie zmieniają

aktywność będą gromadzone w ramach jednej puli i nie będą

kwalifikacji programu lojalnościowego jako sprzedaży pre-

podlegały rozróżnieniu na zdobyte za rejestrację zakupów

miowej. Wykładnia taka jest istotna, ponieważ powoduje

produktów i uzyskane za aktywność pozahandlową. Tym

brak konieczności wystawiania PIT-11 za nagrody przyznane

samym niemożliwe będzie oddzielenie punktów zdobytych

w programie lojalnościowym z tytułu aktywności niezwiązanej

w związku z rejestracją zakupu produktów od punktów zdo-

stricte z zakupem promowanych produktów.

bytych w związku z pozahandlową aktywnością uczestnika.
W analizowanym przepisie chodziło o szerokie ujęcie
wszelkich czynności, które ostatecznie prowadzą do przyznania podatnikowi konkretnego, definitywnego i wymiernego przysporzenia majątkowego w związku z jakimś jego
zachowaniem na rynku. To przysporzenie, czyli przychód,
towarzyszy jakiemuś zachowaniu podatnika jako konsumenta
oraz uczestnika programu. Zatem pojęcie to obejmuje wszystkie nagrody otrzymane przez podatników – konsumentów

r. pr. Paweł Galiński
radca prawny, partner w Kancelarii
Radców Prawnych Galiński & Kleina
Sp.p. z siedzibą w Gdańsku
(www.galinski-kleina.pl)
Napisz do autora:
pgalinski@gklaw.pl

w ramach wszelkich akcji promocyjnych, marketingowych,
motywacyjnych, w których istnieje związek między przyznaną
nagrodą a sprzedażą.

Podsumowanie
Punkty za działania pozahandlowe (udział w quizach,
3. Por. interpretacja indywidualna z dn. 19 grudnia 2019 r. (nr 0114-KDIP2-1.4010.421.2019.4.MR).

dr Tomasz Makaruk
prezes zarządu i360 Sp. z o.o.
(www.i360.com.pl)
Napisz do autora:
tomasz.makaruk@i360.com.pl
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Autor: Grzegorz Kobryń

Skąd wziąć nagrody do
programu lojalnościowego?
Program lojalnościowy może się opierać na rozmaitych zasadach, a jego
scenariusz zawsze należy dokładnie przemyśleć. Bez względu jednak na to,
czy opracujesz system dla pracowników, konsumentów, czy kontrahentów, na
pewno będziesz potrzebować nagród. Ostatecznie to one będą stanowić ten
kluczowy magnes dla uczestników.
mnóstwo czasu. Serwis NagrodyB2B zrodził się właśnie w wy-

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

dlaczego w programie lojalnościowym warto wykorzystać
elementy grywalizacji,

•

skąd wziąć nagrody do programu lojalnościowego,

•

jakie są nieodzowne cechy dobrze zorganizowanego
programu lojalnościowego.

D

niku poszukiwań odpowiedzi na podobne pytania, zadawane
przez przedstawicieli wielu firm.

Pomost między producentami
a organizatorami akcji
Obecnie systemy lojalnościowe nie są już zarezerwowane
tylko dla korporacji. Również małe i średnie firmy chcą two-

obrze przygotowany program lojalnościowy powinien

rzyć własne programy z nagrodami motywujące klientów,

mieć proste i zrozumiałe zasady, a dostęp do niego

kontrahentów bądź pracowników. Ideą, jaka nam przyświe-

powinien być jak najłatwiejszy. Pomóc w zaprojektowaniu

cała, było maksymalne uproszczenie całego procesu i zor-

takiego programu może odpowiedni system online.

ganizowanie go w taki sposób, aby był korzystny zarówno
dla organizatorów akcji z nagrodami, jak i dla producentów

Wskazówka
W programie lojalnościowym warto wykorzystać elementy grywalizacji. Dzięki temu uczestnicy doświadczą
prawdziwych emocji i będą chcieli konkurować z innymi
o jak najlepsze wyniki. Dodatkową wartość może stanowić to, że udział w programie będzie się wiązał z poczuciem przynależności do grupy, w której aktywność
docenia się nagrodami. Bycie częścią ekskluzywnego
klubu zawsze zwiększa motywację uczestników.

lub dystrybutorów potencjalnych nagród.
Jako platforma zakupowa dla firm zrzeszamy producentów
nagród. Na takiej zasadzie współpracujemy z kilkudziesięcioma producentami i dystrybutorami, których produkty
są stale dostępne w magazynach firmy XBS Logistics (XBS
Group jest operatorem systemu NagrodyB2B).
Łączymy siły dostawców produktów z wielu kategorii oraz
doświadczonej firmy logistycznej, dlatego jesteśmy w stanie
utrzymywać optymalny poziom zapasów, a także organizować dostawy nagród do odbiorców końcowych. Oznacza

Ale właśnie, koniec końców zawsze dojdziesz do tematu

to, że nawet jeśli pojedynczy uczestnik zamówi pojedynczą

nagród. Skąd je wziąć? Gdzie je przechowywać? Kto miałby się

nagrodę, możemy zlecić jej przesyłkę kurierską bezpośred-

zająć ich wysyłką? Kto przygotuje wirtualny katalog i umożliwi

nio z magazynu XBS. Dzięki temu paczka trafi do odbiorcy

dostęp do takiego systemu? Firma, która chciałaby się tym

nawet następnego dnia. A przecież szybka dostępność na-

zająć samodzielnie, musiałaby oddelegować do tego zadania

gród stanowi nieodzowną cechę dobrze zorganizowanego

cały zespół pracowników i przeznaczyć na organizację akcji

programu lojalnościowego.
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Nie zawsze jednak odbiorcami końcowymi są
uczestnicy programów lojalnościowych. W naszym
wirtualnym katalogu dostępnych jest ponad 1 tys.
produktów z takich kategorii jak: AGD, elektronika, zdrowie i uroda, kuchnia, sport i turystyka, dom
i ogród, dla dziecka, motoryzacja, bagaż i galanteria oraz zegarki i biżuteria. To sprawia, że z oferty
chętnie korzystają również agencje reklamowe, czy
też inne firmy potrzebujące produktów do celów
marketingowych.
Istotną zaletą platformy jest jej dostępność – nie
istnieją minimalne poziomy zamówień ani zobowiązania do stałej współpracy, co oznacza, że zamówienie
można złożyć jednorazowo i nawet na jedną sztukę
produktu. Jedyne ograniczenie stanowi fakt, że naszymi klientami nie mogą być bezpośrednio konsumenci.

Niższe koszty – łatwiejsza
organizacja
Wracając jednak do programu lojalnościowego: wybór prezentów może być dokonywany podobnie do
zakupów w sklepie internetowym. Uczestnicy akcji mogą

dopasowanej do potrzeb i specyfiki konkretnego programu

zamawiać dla siebie nagrody (np. gdy dysponują określoną

naszego klienta. System został stworzony po to, aby wes-

liczbą punktów zdobytych w programie), zlecać ich wysyłkę

przeć organizatorów projektów i zwolnić ich z konieczności

na rozmaite adresy, a organizator programu otrzymuje

obsługi technicznej własnego programu wsparcia sprzedaży.

jedną, zbiorczą fakturę za wszystkie produkty wysłane w da-

W skład tej usługi wchodzą m.in. hosting, obsługa techniczna

nym miesiącu.

i aktualizacje katalogu nagród, a także system raportowy.

W efekcie organizator programu optymalizuje swoje koszty
praktycznie na każdym etapie:
•
•
•

Podsumowując: firma chcąca uruchomić własny program
lojalnościowy może zlecić nam niemal wszystkie zadania

po pierwsze: otrzymuje dostęp do nagród w niższych

związane z tworzeniem, obsługą i logistyką takiego systemu.

cenach,

Jedyne, czym musi się zająć samodzielnie, to komunikacja

po drugie: nie musi samodzielnie zajmować się kwe-

i marketing – aby spopularyzować program wśród odbiorców,

stiami organizacyjnymi,

do których jest on skierowany.

po trzecie: zapewnione ma także magazynowanie
i wysyłkę.
Grzegorz Kobryń
Natomiast zawartość katalogu z nagrodami może zostać

specjalnie dopasowana do określonego programu. To organizator decyduje, które produkty trafią do jego systemu.
Sam system online może się opierać na oprogramowaniu
już używanym przez klienta – wówczas możemy zintegrować je
z naszym systemem. Jeśli firma nie dysponuje jednak własnym
zapleczem informatycznym, możemy jej zaproponować dostęp
do naszej Platformy Lojalnościowej – oczywiście każdorazowo

business unit director, odpowiedzialny za rozwój platform dystrybucji
nagród (NagrodyB2B.pl) i upominków (UpominkiB2B.pl) w ramach XBS
Group
Napisz do autora:
kontakt@nagrodyb2b.pl
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Nagrody elektroniczne –
wybawienie dla organizatora
programu lojalnościowego?
Elektroniczne katalogi nagród już od dłuższego czasu wypierają swoje odpowiedniki
w wersji drukowanej. Ich zalety są niepodważalne: pomieszczą dowolną liczbę
nagród, umożliwiają zamawianie nagród online i mogą być w każdej chwili
aktualizowane. Jednak digitalizacja katalogów nagród nie zawsze idzie w parze
z digitalizacją ich zawartości. W wielu przypadkach klientom oferowane są
wyłącznie nagrody rzeczowe. Tymczasem wykorzystanie benefitów elektronicznych
(cyfrowych) może przynieść ogromne korzyści w wielu programach lojalnościowych.
nagrody elektroniczne z ogromnym potencjałem do wyko-

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

czym są nagrody elektroniczne i jakie mają zalety,

•

w jakich sytuacjach warto pomyśleć o wykorzystaniu
nagród elektronicznych,

•

o czym należy pamiętać podczas budowania katalogu
nagród elektronicznych.

rzystania w programach lojalnościowych.

Przykład
Dobrym przykładem benefitów elektronicznych są
vouchery do sklepów internetowych i na usługi, ale
również dostęp do kursów online lub każdego innego
materiału, który może zostać opublikowany w sieci
(webinaru, podcastu lub e-booka).

Problem z nagrodami rzeczowymi
Jedną z największych zalet nagród materialnych jest ich fi-

Co istotne, nagrody dystrybuowane w formie cyfrowej nie

zyczność, która intensywnie oddziałuje na zmysły klienta.

muszą się ograniczać wyłącznie do przestrzeni online – często

Może on zobaczyć, dotknąć i poczuć otrzymany prezent

znajdują zastosowanie również w świecie offline. Przykładem

Niestety, nagrody rzeczowe mają również wady ogranicza-

mogą być elektroniczne karty podarunkowe do wykorzysta-

jące opłacalność ich stosowania. Jeśli decydujesz się na ich

nia również w sklepach stacjonarnych, a także bilety do kin,

wprowadzenie, musisz się liczyć ze skomplikowaną i stosun-

teatrów lub innych instytucji kulturalno-rozrywkowych.

kowo drogą dystrybucją, na którą składają się m.in. koszty
magazynowania, obsługi łańcucha dostaw i wysyłki. Z kolei

Zalety nagród elektronicznych

dla klientów problemem może być długi czas oczekiwania na

Do kluczowych zalet nagród elektronicznych należą przede

nagrodę, co ostatecznie obniża atrakcyjność takiej gratyfikacji.

wszystkim:

Nagrody elektroniczne, czyli jakie?
Rozwiązaniem alternatywnym dla nagród rzeczowych są

1. Minimalne koszty dystrybucji
Koszty utrzymania stanów magazynowych oraz logistyki związanej z łańcuchem dostaw, magazynowaniem
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i wysyłką spadają praktycznie do zera. Nie ma też po-

firm, które nie dysponują środkami na prowadzenie klasycz-

trzeby budowania i angażowania zespołu do obsługi

nego katalogu nagród i przez to muszą szukać innych form

zamówień, ponieważ proces tego nie wymaga.

gratyfikacji dla klientów. To z kolei znacząco ogranicza po-

2. Prosta i zautomatyzowana dystrybucja

tencjał i skuteczność ich programów lojalnościowych. Dzięki

Dystrybucja nagród elektronicznych jest nie tylko tania,

wykorzystaniu nagród cyfrowych firmy mogą zapewnić swoim

lecz także niezwykle prosta. Po skonfigurowaniu kata-

klientom jakość zbliżoną do tej oferowanej przez największe

logu nagród cały proces przebiega automatycznie, bez

i najpopularniejsze programy lojalnościowe.

konieczności ingerencji operatora. System przyznawa-

Jest jednak nawet ważniejszy powód stosowania nagród

nia nagród działa precyzyjnie i bezbłędnie, pilnując,

elektronicznych. To natychmiastowa gratyfikacja. W epoce

aby poszczególne kody lub vouchery były udostępniane

milenialsów i pokolenia Z marki mają tylko chwilę na przykucie

z zachowaniem narzuconych limitów i wyłącznie upraw-

uwagi swoich odbiorców. Jeśli przekaz będzie angażujący,

nionym osobom.

klient będzie skłonny do interakcji i pozostania z marką na

3. Natychmiastowa gratyfikacja

dłużej – w przeciwnym wypadku odejdzie do konkurencji.

Co jednak najważniejsze, przekazanie nagrody cyfrowej

Dotyczy to zwłaszcza programów lojalnościowych, które

uczestnikowi programu odbywa się w czasie rzeczywistym.

wielu osobom kojarzą się z nudnym i żmudnym zbieraniem

Kiedy warto skorzystać z nagród
elektronicznych?

punktów. Czas takich programów dobiega końca. Klienci
nie chcą nagród dostępnych gdzieś w oddali. Chcą mieć
poczucie, że program przynosi im realne korzyści tu i teraz.

Przedstawione zalety nagród elektronicznych sprawiają, że

A nagrody cyfrowe świetnie się tu sprawdzają. Dodajmy do

mogą one przynieść korzyści w dowolnym programie lojal-

tego wciąż rosnącą popularność aplikacji mobilnych (według

nościowym. Dotyczy to przede wszystkim małych i średnich

„Monitora programów lojalnościowych 2019” korzysta z nich

ILUSTRACJA

Wykorzystanie nagród elektronicznych w programie
grywalizacyjnym FitGame

Źródło: materiały własne autora
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72% uczestników programach1) oraz coraz powszechniejsze

rencji. Część produktów i usług cyfrowych uchodzi za po-

stosowanie grywalizacji, a okaże się, że nagrody cyfrowe są

wszechnie pożądane (np. dostęp do płatnych platform

wręcz idealnym dopełnieniem narzędzi, które można

streamingujących muzykę i wideo). Dobrym pomysłem może

wykorzystać w walce o uwagę i zaangażowanie klien-

być również wykorzystanie produktów i usług, które są kom-

tów. Jako przykład właściwego wykorzystania nagród elektro-

plementarne w stosunku do oferty organizatora programu.

nicznych może posłużyć FitGame – program grywalizacyjny

Należy pamiętać również o właściwej prezentacji katalogu

organizowany przez firmę VanityStyle dla użytkowników kart

(najlepiej w aplikacji mobilnej) oraz o wyborze oprogramo-

sportowych FitProfit i FitSport (ramka poniżej) .

wania, które zapewni rzetelną, bezpieczną i bezobsługową

2

O czym pamiętać, jeśli zdecydujesz
się na nagrody elektroniczne?
Budowanie katalogu nagród elektronicznych opiera się
przede wszystkim na pozyskiwaniu odpowiednich partnerów
biznesowych, którzy dostarczą potrzebne materiały. Punktem
wyjścia powinno być właściwe zrozumienie potrzeb klientów,
a następnie dostosowanie katalogu nagród do ich prefe-

1. „Monitor programów lojalnościowych 2019” – raport ARC Rynek
i Opinia, dostęp online: https://arc.com.pl/product-pol-14-Monitor-programow-lojalnosciowych-2019.html.
2. Program FitGame, dostęp online: https://fitgame.pl.

dystrybucję nagród cyfrowych.

Łukasz Sznajdrowski
CEO firmy Loyalty Starter; analityk
biznesowy i menedżer IT, przez wiele
lat związany z branżą kart plastikowych; obecnie rozwija markę Loyalty
Starter oferującą narzędzia do obsługi programów lojalnościowych
Napisz do autora:
lsznajdrowski@loyaltystarter.io

Przykład
Uczestnicy programu FitGame biorą udział w grze i zbierają punkty za najróżniejsze działania, m.in. korzystanie z kart w obiektach
sportowych lub rozwiązanie quizu na stronie programu. Aktywne i długotrwałe uczestnictwo w programie umożliwia udział
w konkursach, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe lub wsparcie wybranych akcji charytatywnych. Jednak
oprócz ambitnych celów organizator dał uczestnikom możliwość przeznaczenia punktów na mniejsze, ale natychmiastowe
korzyści (elektroniczne vouchery do sklepów i na usługi internetowe, bilety do kina).
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Autorka: Joanna Burdek

Lojalność – i co dalej
„Nie pracujesz dla wszystkich. Pracujesz tylko dla tych, którzy zapisali się na
przejażdżkę z tobą”1 – to według Setha Godina sedno lojalności, rozumianej jako
świadomy wybór Twojej marki. Jeden z wielu. Program lojalnościowy to użyteczne
narzędzie do porządkowania relacji z klientami i premiowania najwierniejszych.
Ale sam program to za mało. Bo owszem: „lojalni klienci są warci dziesięć razy
więcej niż pierwszy zakup, którego dokonają”, ale źle obsłużeni – prawdopodobnie
już do Ciebie nie wrócą2.
Z artykułu dowiesz się m.in.:

społecznościowych i konwersacja z klientami to obowiązki
współczesnego marketera4. To one czynią bowiem fanów
adwokatami marki, którzy przez ekstremalną lojalność i za-

•

jak do lojalności podchodzą teoretycy marketingu,
tacy jak Byron Sharp czy Philip Kotler,

•

jaki wpływ na lojalność ma dobra obsługa klienta
w social mediach,

namówienie kogoś do zakupu to tylko jedna część pracy.

•

jak wygląda lojalność w trudnych czasach pandemii.

jak nigdy ufają opiniom innych.

angażowanie poszerzają grono klientów. Kotler twierdzi, że
Druga to skłonienie go do orędownictwa. Bo ludzie teraz

W

Sam program lojalnościowy
to za mało

powinno być najważniejszym celem każdego marketera. Inni –

Niezależnie od przyjętej teorii faktem jest, że sam program

że nie należy o nią dbać, bo lojalność i tak stanowi ludzką

lojalnościowy to za mało. To zaledwie szkielet, umożliwiający

cechę. A dbanie o nią przypomina dolewanie wody do rzeki.

utrzymanie klientom „prostej postawy” – wyboru Twojej marki.

śród teoretyków marketingu istnieją skrajne podejścia
do lojalności. Niektórzy twierdzą, że jej budowanie

Podejście 1. Lojalność
nie jest potrzebna
Byron Sharp – jeden z najbardziej kontrowersyjnych teo-

Ale sam szkielet (kody rabatowe, karty, pieczątki, kupony itd.)
nie wystarczy. Aby żyć, oprócz niego potrzebujesz jeszcze
mięśni, tkanek i skóry. No i oczywiście serca i mózgu.

retyków marketingu, przedstawiciel nurtu evidence-based

Lojalność a dostępność marki

marketingu – twierdzi, że dbanie o lojalność klientów nie jest

Twój klient jest dzisiaj bardzo zapracowany. Nie ma czasu

dobrą strategią. Wiele osób kupuje okazjonalnie i to im należy

czekać na produkt lub usługę. Chce je mieć tu i teraz. Zatem

umożliwić zakup. Trzeba to zrobić na dwóch płaszczyznach:

nawet najlepszy program nie zadziała, jeśli nie będzie można

fizycznej przez zapewnienie obecności produktu na półce

ich szybko kupić. Dlatego kluczowa jest dostępność fizyczna,

sklepowej oraz mentalnej – przez stworzenie i zakorzenienie

mentalna i konwersacyjna.

3

w głowach ludzi komunikacji marki.

Podejście 2. Lojalność
rdzeniem sprzedaży
W opozycji do Byrona Sharpa stoi Philip Kotler. Ojciec nowoczesnego marketingu podkreśla, że aktywność w mediach

1. S. Godin, „To jest marketing!”, tłum. A. Doroba, Warszawa 2019.
2. P. Jarvis, „Firma, czyli Ty. Jak będąc Małą firmą, możesz robić
Wielkie rzeczy w biznesie”, [b.m.] 2019.
3. B. Sharp, „How Brands Grow”, South Melbourne 2010.
4. P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, „Marketing 4.0”, tłum.
D. Gasper, Warszawa 2017.
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1. Dostępność fizyczna

„Ratownik nie musi poświęcać czasu na reklamowanie
swoich usług tonącemu”7.

Żeby sprzedawać produkt, trzeba go mieć. Najpierw go
stworzyć w odpowiedzi na realne potrzeby klienta. Potem

•

Po drugie: komunikacja – wyróżnialność rozumiana jako

mu go dostarczyć: na półki (do sklepów stacjonarnych)

wyjście poza schemat nie zawsze jest dobrym rozwiąza-

lub online – z możliwie najszybszym terminem wysyłki.

niem, szczególnie w branżach, w których produkty i usługi

2. Dostępność mentalna

są drogie oraz obarczone wysokim ryzykiem.

Gdy już masz produkt, musisz zbudować w umysłach
klientów mentalną kotwicę i osadzać ją coraz głębiej przez

Wyobraź sobie np. różową stronę kancelarii prawnej.

ciągłe powtarzanie spójnych komunikatów – językowych

Oprócz wyróżnialności trzeba myśleć o misji marki, jaką

i wizualnych, zgodnych z DNA marki, brandbookiem, strate-

jest dostarczenie klientowi jasnej, czytelnej i szybkiej do

gią komunikacji. Potem musisz je konsekwentnie stosować.

zrozumienia informacji o produkcie, który ma najlepiej roz-

I wzmacniać reklamą, dobrze zaprojektowaną i dostępną

wiązywać jego problemy.

stroną internetową, ciekawymi i prostymi promocjami (do
i spójnym przekazem we wszystkich kanałach komunikacji,

Lojalność a wyjątkowe doświadczenie obcowania z marką

dopasowanych do odbiorcy.

Marka powinna dać klientowi unikatowe doświadczenie.

których klienci szybko się przyzwyczają), konsekwentnym

Sprawić, że będzie mu dobrze i że poczuje się on lepiej. Być

Wskazówka
Zgodnie ze wskazówką Setha Godina „Nie zmieniaj
swoich reklam, gdy jesteś nimi zmęczony. Nie zmieniaj ich, gdy twoi pracownicy są nimi zmęczeni. Nie
zmieniaj ich, gdy twoi przyjaciele są nimi zmęczeni.
Zmień je, gdy zmęczy się nimi twój księgowy”5.

3. Dostępność konwersacyjna
Gdy masz już produkt i reklamę, zadbaj o dostępność konwersacyjną. Bo marka powinna być jak Twój kolega – bliska, chętna do pomocy i rozmowy. A Twój klient powinien
wierzyć, że jest jedyny. Czasem, gdy chce rozmawiać na
trudne tematy i zadaje na facebookowym wallu niełatwe
pytania, jest jak ziarnko grochu pod pierzynami księżniczki,
ale bez niego nie byłoby bajki. Bajki Twojej marki.

Lojalność a wyróżnialność
Każdego dnia powstaje 2,5 tryliona bajtów informacji.
W każdej minucie wysyłamy 187 mln e-maili, umieszczamy

odpowiedzią na jego potrzeby – rozwiązywać jego problemy.

Przykład
Przykład kompleksowej strategii opierającej się na
dostarczeniu klientowi wyjątkowego doświadczenia
daje krakowska sieć lodziarni Good Lood, która powstała kilka lat temu. Z jednego punktu w centrum
miasta w kilka sezonów rozrosła się już do ponad
20 lokali w Krakowie. Skąd tak spektakularny sukces?
Marka codziennie dostarcza klientom nowe doznania.
Oferuje zupełnie nowe smaki, każdego dnia inne.
Wielu klientów dojeżdża wiele kilometrów, aby ich
próbować. Firma stworzyła program lojalnościowy
w postaci aplikacji na komórkę. Za zakupione lody
zbiera się w nim punkty, za które można otrzymać
darmowe porcje lub nagrody. Identyfikacja wizualna
i komunikacja lodziarni w serwisach i mediach społecznościowych oraz na reklamach OOH jest bardzo
spójna, a kontakt z fanami – utrzymywany dzięki powiadomieniom o nowych smakach.

400 godz. materiału na YouTubie, a w Google’a wpisujemy

Lojalność a storytelling

3,7 mln zapytań .

Nasz mózg kocha opowieści. Szczególnie plotki, które w daw-

6

W gąszczu komunikatów bardzo trudno się wyróżnić. Seth

nych czasach pozwalały ludziom przetrwać – dowiedzieć

Godin twierdzi, że wyzwania, które stoją przed współczesnym
marketerem, przypominają sprzedaż piasku na pustyni.
Wyróżnialność ma kilka wymiarów:
•

Po pierwsze: produkt – łatwiej się wybić, jeśli ma się wyjątkowy produkt lub jest się jedyną dostępną opcją na rynku:

5. S. Godin, „To jest marketing!”, tłum. A. Doroba, Warszawa 2019.
6. H. Anders, „Wyloguj swój mózg. Jak zadbać o swój mózg w dobie
nowych technologii”, tłum. E. Fabisiak, Kraków 2020.
7. S. Godin, „To jest marketing!”, tłum. A. Doroba, Warszawa 2019.
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Są marki, które w swoje DNA wpisały prawdziwą troskę
o klienta.

jest tak skonstruowany, że kocha ploteczki i ciekawostki.
Zapowiedź nowych rzeczy uwalnia w nim dopaminę, co pomaga w nauce. Dlatego ważne jest, żeby marka dostarczała
odbiorcom ciekawych i przydatnych treści oraz oferowała
nowe, atrakcyjne rozwiązania. Przykładem takich działań są
choćby wyróżniające się opakowania produktów lub content
huby, tworzone przez marki.

Przykład
Każdy kontakt z firmą Brand24 stanowi miłe zdarzenie. Konwersacja z jej przedstawicielami sprawia, że
zawsze czujesz się jak ich jedyny, niepowtarzalny,
kochany klient. Nawet wtedy, kiedy masz najniższy
abonament albo nie przedłużasz wersji testowej.

Miejscem na newsy i ploteczki są oczywiście social media –
portale, na których potencjalni klienci przebywają często

Są też marki, które o stałych klientów po prostu nie dbają –

bez celu i polują na nowinki (Facebook, LinkedIn, Twitter),

branże takie jak bankowość czy telefonia komórkowa znane

nowe wrażenia estetyczne (Instagram) i okazje do poprawy

są z ofert wabiących nowych klientów. Zdarza się, że firmy

humoru (TikTok). Dlatego ważna jest przemyślana i konse-

takie mają bardzo profesjonalną obsługę sprzedażową, a po

kwentna obecność marki na profilach społecznościowych

zakupie produktu nie da się już skontaktować z nikim z ich

dopasowanych do ich grup docelowych.

obsługi. Tymczasem o każdego klienta należy dbać tak samo.

Lojalność a wartości

Bo klient jest jak wirus – swoją miłością lub nienawiścią do
marki może zarazić wiele osób.

Aż 77% konsumentów wybiera produkty, z którymi łączą ich

Miejscem, w którym naprawdę testuje się obsługę klienta, są

wartości . Oczekujemy od marek, żeby określiły się w ważnych

media społecznościowe. Część marketerów uważa, że ich mo-

dla nas kwestiach – równości płci, roli kobiet w społeczeństwie

deracja nie jest podstawą biznesu, a część traktuje ją bardzo

itp. Do tej pory o dużych markach mówiliśmy raczej negatyw-

profesjonalnie. Moim zdaniem podejście do klienta w social

nie w kontekście wartości, np. jako o dostarczycielach plastiku

mediach odzwierciedla podejście marki do klienta w ogóle.

8

do oceanów. Dziś coraz częściej oczekujemy od nich aktywnej
postawy włączenia się w życie społeczne i ratowanie planety.
To wyjątkowo ważne teraz, w czasie pandemii koronawirusa.
Widzimy, że marki mogą być podmiotem, który bierze odpowiedzialność za życie i zdrowie ludzi. W Polsce i na świecie
mamy tysiące przykładów przekazywania własnych środków
przez firmy w celu wsparcia walki z epidemią, dostarczania
przez nie żywności oraz wody do szpitali.

Lojalność a strategia
obsługi klienta
Według Paula Jarvisa „Empatia w biznesie może czasem
oznaczać bycie troskliwym człowiekiem”9.

Zapamiętaj
Marki, dla których klienci to więcej niż leady, rozwiązują przede wszystkim problemy (i na tym zarabiają –
nie na odwrót) i są często świadome wagi konwersacji w social mediach. A także tego, że traktowanie
klientów z szacunkiem buduje prawdziwą lojalność,
co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.

8. „Meaningful Brands 2019” – raport Havas Group, dostęp online:
www.meaningful-brands.com/en.
9. P. Jarvis, „Firma, czyli Ty. Jak będąc Małą firmą, możesz robić
Wielkie rzeczy w biznesie”, [b.m.] 2019.
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Lojalność w trudnych czasach

odbijanie punktów na karcie rabatowej. Prawdziwych przy-

Jarvis twierdzi, że „Gdy przedsiębiorstwo patrzy na klientów

jaciół poznaje się przecież w biedzie.

wyłącznie przez pryzmat liczby generowanych przez nich
transakcji oraz zamówień, łatwo może sprowadzić relację

Joanna Burdek

z nimi wyłącznie do ilości zarobionych pieniędzy. Jeśli jednak

właścicielka i strateg agencji Brand
Useful; od 14 lat związana z marketingiem, ekspert ds. promocji sprzedażowych, odpowiada za sprzedaż
w sektorze B2B i tworzy strategie dla
największych polskich marek; absolwentka studiów doktoranckich oraz
Szkoły Strategii Marki SAR; prowadzi
szkolenia z marketingu, tworzenia
skutecznych komunikatów i reklam
ambientowych; swoim spojrzeniem
na marketing dzieli się na blogu
brandbu.pl

firma wierzy, że jest w stanie nawiązać z klientem bliską relację,
na której obie strony będą korzystały, i to przez długi czas,
może się to dla niej zakończyć sukcesem”10. Lojalność może
uratować markę, szczególnie w trudnym czasie. Przykładem
jest zbiórka zorganizowana przez popularny krakowski lokal
Piękny Pies, który – jak wiele innych obiektów w Polsce – z powodu pandemii koronawirusa został zamknięty. Właściciele
ogłosili zbiórkę: „Uratuj Pięknego Psa przed wyginięciem!”.
Na portalu Zrzutka.pl miłośnicy lokalu przekazali na ten cel
w ciągu 10 dni ponad 8 tys. zł. I to jest przykład prawdziwej lojalności. Nie kupowanie promocyjnych produktów ani

Napisz do autorki:
joanna.burdek@branduseful.pl

10. P. Jarvis, „Firma, czyli Ty. Jak będąc Małą firmą, możesz robić
Wielkie rzeczy w biznesie”, [b.m.] 2019.
Reklama

Zrzutka na utrzymanie
lokalu Piękny Pies
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