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Badania firmy ARC pokazują, że połowa Polaków korzysta z programów lojalnościowych,
często nie z jednego, lecz z wielu. A badanie to nie bierze pod uwagę całej bogatej sfery
programów BtoB.

Projekty lojalnościowe na stałe wpisały się w nasz krajobraz marketingowy. Dlaczego? Przede wszyst-
kim zarówno konsumenci, jak i partnerzy biznesowi chcą więcej, szukają najlepszej wartości. Marke-
terzy rozumieją też, że taniej jest klienta utrzymać, niż pozyskiwać nowego.
Ważna jest jeszcze jedna obserwacja: nowe technologie bardzo ułatwiają korzystanie z programów lo-
jalnościowych zarówno marketerom, jak i samym uczestnikom. Komunikacja elektroniczna jest szyb-
ka i tania w stosunku do konwencjonalnej poczty, papierowych dokumentów i formularzy, a zarządzanie
programem może odbywać się z poziomu klawiatury brand managera.
Skoro jednak mamy „rok mobile”, nie sposób tu nie wspomnieć o rewolucji smartfonowej. Zastąpie-
nie karty plastikowej aplikacją mobilną daje uczestnikom programu ogromną wygodę, a organizato-
rowi nowe możliwości dotarcia z komunikatem.
Nie można się zatem dziwić, że na trzy wyróżnione w tegorocznym konkursie Golden Arrow projekty
lojalnościowe dwa dotyczyły w dużej mierze digitalizacji procesów związanych z programem.
Warto przyjrzeć się także polskiej scenie startupowej. Tam też pojawiają się nowe pomysły na rozwią-
zania lojalnościowe, zwykle w wydaniu mobile.

PARTNEREM PORADNIKA JEST
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CORAZ WIĘCEJ FIRM ZDAJE SOBIE SPRAWĘ,
ŻE NIE TYLKO LOJALNOŚĆ KONSUMENTÓW MA WPŁYW
NA WYNIKI SPRZEDAŻY. NIE BEZ ZNACZENIA POZOSTAJE

TAKŻE PRZYCHYLNE NASTAWIENIE DO MARKI PARTNERÓW
BIZNESOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z FIRMĄ.

W ZWIĄZKU Z TYM NA RYNKU NIE BRAKUJE PODMIOTÓW,
KTÓRE ZABIEGAJĄ O ZAUFANIE OBU GRUP DOCELOWYCH.

PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁAŃ WARTO JEDNAK
POZNAĆ STRATEGIĘ BUDOWANIA LOJALNOŚCI W

SEKTORACH B2B I B2C, BO MIMO ŻE CEL PRZYŚWIECAJĄCY
ORGANIZATOROWI W PRZYPADKU OBU GRUP

JEST JEDNAKOWY, TO METODY JEGO OSIĄGNIĘCIA
RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE.

S tworzenie oryginalnego programu lojalnościowego to niełatwe zadanie. Podstawą przygo-
towań jest wyznaczenie celu działania, najlepiej spójnego ze strategią całej firmy. Projekty
tego typu najczęściej wykorzystywane są do budowania pozycji rynkowej, zdobywania no-

wych i retencji dotychczasowych klientów czy utrzymania z nimi stałej komunikacji. Kolejna kwestia
to odpowiedni i świadomy wybór grupy docelowej. Nie od dziś wiadomo, że konsumenci to kluczo-
we ogniwo handlu, gdyż kupują nasz produkt z półki, ale z drugiej strony bez hurtowników czy de-
talistów towar nie trafiłby do sklepu. Na finalną liczbę transakcji wpływają także właściciele
i pracownicy sklepów, od których zależy, czy dany produkt jest dostępny, widoczny i odpowiednio wy-
eksponowany w punkcie sprzedaży. Warto więc zadbać o lojalność każdej grupy, skutecznie zaspo-
kajając ich potrzeby.

POCZUCIE WYJĄTKOWOŚCI
Projekt, którego adresatami są partnerzy biznesowi, różni się nieznacznie od tego przygotowanego
z myślą o konsumentach. W programach B2C bardzo istotna jest promocja projektu, która nierzadko
jest podstawą i przesądza o zainteresowaniu klienta. Powszechniej też wykorzystuje się kanały dotar-
cia, takie jak radio, telewizja, internet – w tym social media, prasa czy outdoor. W akcjach skierowa-
nych do konsumentów znacznie częściej niż w sektorze B2B do głosu dochodzi komunikacja
emocjonalna. Atrakcyjna grafika, nagroda główna i przekaz werbalny, które przyciągną uwagę użyt-
kowników, wzbudzają zaufanie do organizatora oraz jego produktów. A jak wynika z raportu opraco-
wanego w 2015 r. przez firmę KPMG i The Consumer Goods Forum, 65 proc. kadry kierowniczej
przedsiębiorstw z branży dóbr konsumpcyjnych uważa, że to właśnie zaufanie konsumentów będzie jed-
nym z głównych czynników sukcesu firm w ciągu najbliższych lat. Warto więc o nie zawalczyć.
W programach B2C najczęściej mamy do czynienia ze zdecydowanie liczniejszą grupą uczestników,
niekiedy dochodzącą do kilkuset tysięcy czy nawet miliona. To sprawia, że organizator musi włożyć
znacznie więcej wysiłku, aby zaspokoić potrzeby każdego członka programu i stworzyć poczucie in-
dywidualnego traktowania. Jednak aby móc spełniać oczekiwania, najpierw trzeba je poznać, a na-
wet przekraczać, gdyż według KPMG i The Consumer Goods Forum aż 61 proc. zarządzających
uważa, że podstawą budowania lojalności klientów jest wychodzenie dalej niż ich oczekiwania.
Niestety, im większa liczba uczestników, tym zadanie staje się trudniejsze. W dobie powszechnego
internetu rozwiązaniem mogą być nowe technologie oparte np. na geolokalizacji czy różnego ro-
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NAGRODY
POWINNY
NIE TYLKO
ZADOWOLIĆ,
ALE TEŻ
ZASKOCZYĆ

dzaju aplikacjach mobilnych. Przydatne mogą okazać się także platformy dostępne online, takie
jak Sodexo Performance Suite, dzięki którym organizator może śledzić zachowania uczestników
programu, np. ich reakcje na zmiany w katalogu prezentów, aktywność na stronie czy choćby czę-
stotliwość wymiany punktów na nagrody, a w razie potrzeby wprowadzać stosowne modyfikacje.
W programach B2B sprawa na pierwszy rzut oka wydaje się prostsza – choć nie jest tak do końca.
Bezpośrednie dotarcie do target grupy i mniejsza liczba uczestników z jednej strony faktycznie umoż-
liwiają organizatorowi lepsze poznanie ich potrzeb, ale z drugiej – wymuszają na nim opracowanie
programu, tak aby kontrahenci czuli się wyróżnieni, zechcieli wziąć udział w projekcie i nie stracili
zainteresowania tuż po przystąpieniu. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż w przeciwieństwie do detali-
stów partnerzy biznesowi, przystępując do programu lojalnościowego, nie sugerują się jedynie do-
brą opinią o produkcie, ale też wartością dodaną, jaką oferuje organizator akcji. Ich wyborami
bardziej kieruje rozsądek niż emocje. Ponadto z racji tego, że kontrahenci rzadko poświęcają czas
na czynności niezwiązane bezpośrednio z ich obowiązkami, komunikacja powinna być jasna i pre-
cyzyjna. Niemniej jednak bez względu na to, czy odbiorcą akcji będzie konsument, czy partner biz-
nesowy, powinna być ona opracowana tak, aby wzbudzała zainteresowanie wśród grupy docelowej
i w łatwy sposób prezentowała korzyści dla uczestników.

NIE WSZYSTKO SIĘ SPRAWDZI
Pomysłów, mechanizmów, rodzajów programów, które mogą być zastosowane w budowaniu lojal-
ności, jest wiele, np. programy rabatowe, punktowe, mieszane, oparte na korzyściach finansowych
lub też bardziej na emocjach. Wybór najodpowiedniejszej opcji zależy m.in. od celów, jakie chce
osiągnąć firma, preferencji grupy docelowej, czasu trwania oraz budżetu przeznaczonego na reali-
zację projektu. W segmencie B2B bardzo popularne są programy punktowe polegające na nagra-
dzaniu za każde zrealizowane zamówienie. Po uzbieraniu określonej liczby punktów można je
wymienić na nagrodę wybraną z katalogu gratyfikacji. W przeciwieństwie do sektora B2C nie spraw-
dzają się tu projekty wymagające dużego zaangażowania i przygotowania czegoś ponad obowiąz-
ki zawodowe kontrahenta typu „wymyśl hasło reklamowe danej marki”, „dokończ zdanie, dlaczego
wybierasz nasz produkt”. Jeśli grupa docelowa programu jest bardzo wymagająca, warto zastano-
wić się nad odpowiednią komunikacją – atrakcyjnym zaproszeniem do udziału w akcji, pokaza-
niem potencjalnych korzyści czy regularną stymulacją do aktywności w programie.
Wśród możliwych rodzajów akcji wsparcia sprzedaży przewidzianych w przepisach prawa znajdują
się także gry losowe, czyli loterie (promocyjne i audioteksowe), sprzedaż premiowa, konkursy publicz-
ne i niepubliczne oraz programy innego typu. Jednak ich organizacja wymaga dobrej znajomości
przepisów prawnych oraz na bieżąco aktualizowanej wiedzy lub też doradztwa merytorycznego part-
nera zewnętrznego. Poza tym niektóre akcje, takie jak sprzedaż premiowa czy loterie, są zdecydo-
wanie bardziej powszechne w przypadku projektów B2C. Niedopatrzenie i brak doświadczenia
mogą zatem spowodować, że realizowany program nie przyniesie oczekiwanych efektów lub wręcz
stanie się źródłem problemów.

POŻĄDANE NAGRODY
Bez względu na typ programu jednym z najważniejszych elementów są nagrody, które pochłaniają
zdecydowaną część budżetu. To one zarówno w konsumentach, jak i kontrahentach rozbudzają po-
żądanie i zachęcają do wzięcia udziału w akcji. W przypadku programu rabatowego każdy uczest-
nik może dokładnie obliczyć, jakie korzyści przyniesie mu udział w projekcie, przy programach
punktowych z tzw. katalogiem nagród to do organizatora należy określenie wartości przelicznika
punktowego oraz propozycje nagród, jakie zostaną zaoferowane beneficjentom. Dobór właściwych Fo
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produktów to istotna kwestia. Nagrody powinny bowiem nie tylko zadowolić, ale też zaskoczyć
uczestnika. Nie warto więc na nich oszczędzać.
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo, w 2014
r. najwięcej środków na programy lojalnościowe przeznaczały firmy telekomunikacyjne i IT, których
średni budżet wzrósł, oraz podmioty z sektora FMCG. Największą popularnością wśród gratyfika-
cji cieszyły się nagrody rzeczowe, kupony oraz karty przedpłacone, które dają swobodę wyboru na-
grody. Wciąż wysoką pozycję zajmuje gotówka, jednak jej udział spadł w porównaniu z 2013 r. Ten
trend nie dziwi, gdyż organizatorzy akcji uświadomili sobie, że nagrody gotówkowe w formie ra-
batów i upustów w ramach programów wsparcia sprzedaży to bardzo kosztowny dla firmy typ gra-
tyfikacji, który szybko znika z pamięci uczestników i nie przynosi trwałych efektów.
A jakimi nagrodami wypełnić katalog, aby wzbudzał zainteresowanie? Przede wszystkim takimi,
które wpływają na silne związanie uczestnika z marką, budują emocje i tworzą trwałe wspo-
mnienia oraz skojarzenia. Istotnym elementem tej układanki jest również adekwatność i atrak-
cyjność nagród do włożonego przez użytkownika wysiłku – możliwość otrzymania koszulki z logo
lub firmowej smyczy jako gratyfikacji za zbieranie przez cały rok punktów w programie lojalno-
ściowym nie brzmi zachęcająco. Firmy często myślą o tym, aby nagradzać jak największą licz-
bę uczestników nagrodami o stosunkowo niskiej wartości. Strategię taką warto jednak
przemyśleć, ponieważ czasami przygotowanie nagród droższych, ale w mniejszej ilości może
okazać się lepszym rozwiązaniem.

Z POMOCĄ PLATFORMY
Przy tworzeniu atrakcyjnego katalogu nagród zarówno w programach B2B, jak i B2C pomocne mo-
gą się okazać platformy w wersji online. Tworząc zestawienie, organizator może wybierać spo-
śród 1500 różnych produktów czy usług – od bardzo wyszukanych, takich jak: ekskluzywna
biżuteria, zegarki, galanteria, egzotyczne podróże z dodatkowymi atrakcjami, przez tematyczne,
np. typowo świąteczne, po gabarytowe, typu wózek widłowy, samochód ciężarowy lub osobowy. Po-
nadto platforma umożliwia stałą aktualizację zestawienia nagród, co jest niezwykle istotne zwłasz-
cza w przypadku elektroniki. Ale to niejedyne korzyści płynące ze stosowania tego narzędzia. Inne
zalety platform internetowych to m.in. kompleksowość zarządzania, łatwość wdrożenia i obsługi,
stała komunikacja z uczestnikami akcji, optymalizacje kosztów czy możliwość płatności tylko za
wyniki. Platformy online to zazwyczaj systemy oferowane w modelu SaaS, których wykorzystanie nie
wymaga od firmy instalowania dodatkowego oprogramowania czy angażowania działu IT. Umoż-
liwiają one także bieżącą obsługę akcji, przygotowanie specjalnych stron WWW oraz implemen-
tację mechanizmu. Dzięki użyciu systemów do zarządzania dostępnych online przedsiębiorstwa
mogą na bieżąco gromadzić szereg danych o uczestnikach, ich zwyczajach zakupowych, a na-
stępnie analizować je i wykorzystywać w swoich działaniach marketingowych czy sprzedażowych.
Mogą także weryfikować wyniki programu i dostosowywać go do aktualnych potrzeb.
Dobrze przygotowane akcje wsparcia sprzedaży wpływają na lojalność i budowanie pozytywnych
relacji, które przekładają się na liczbę zawieranych kontraktów, szybszą rotację produktów w ka-
nale dystrybucji, a w efekcie na całościowe wyniki sprzedaży. Jednak aby czerpać z nich maksymal-
ne korzyści, należy przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że bez względu na sektor, w którym
prowadzony jest projekt, każdy uczestnik chce poczuć się wyjątkowy i doceniony. Chcąc zatem za-
dbać o satysfakcję wszystkich klientów, warto myśleć o akcjach kompleksowo. Sodexo jest w sta-
nie prowadzić właśnie takie działania – od kontrahenta, przez detalistę, po finalnego konsumenta
– zadowolenie wszystkich grup i ich zaufanie do marki czy produktu jest bowiem gwarantem peł-
nego sukcesu.

W 2014 R.
NAJWIĘCEJ
ŚRODKÓW
NA PROGRAMY
LOJALNOŚCIOWE
PRZEZNACZAŁY
FIRMY
TELEKOMUNI-
KACYJNE I IT
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M onitor Programów Lojalnościowych to badanie prowadzone przez ARC Rynek i Opinia cy-
klicznie od kilku lat. Najnowsze dane pokazują, że obecnie około 47 proc. Polaków przy-
znaje, że korzysta z programów lojalnościowych. W porównaniu z ubiegłym rokiem

wzrósł odsetek osób, które uczestniczą w więcej niż jednym programie oraz które są aktywne w pro-
gramach. Najbardziej znanym programem lojalnościowym jest Payback – aż 38 proc. uczestników
programów lojalnościowych deklaruje uczestnictwo w nim. Za najatrakcyjniejszą nagrodę za lojal-
ność konsumenci niezmiennie uważają gotówkę – to najważniejsze wnioski płynące z raportu.

PRAWIE POŁOWA
Odsetek osób korzystających z programów lojalnościowych od kilku lat oscyluje wokół 50 proc. Wpraw-
dzie w ciągu ostatniego roku odsetek osób deklarujących korzystanie z programów lojalnościowych
spadł o 4 pkt proc., jednak warto zauważyć, że respondenci uczestniczą w większej liczbie progra-
mów. W zeszłym roku 56 proc. respondentów deklarowało uczestnictwo w jednym programie, w tym
roku odsetek takich osób spadł zaś do 42 proc., przy jednoczesnym wzroście odsetka osób uczestni-
czących w dwóch, trzech czy czterech programach.
– Programy lojalnościowe istnieją w świadomości konsumentów od wielu lat. Konsumenci są niejako
przyzwyczajeni do tego, że mogą czerpać profity z lojalności wobec danej marki. Mimo iż nie zauwa-
żamy, żeby coraz większy odsetek badanych korzystał z programów lojalnościowych, to jednak ci, któ-
rzy korzystają, są coraz aktywniejsi w ramach programów, w których uczestniczą, i mają coraz więcej
kart – mówi Natalia Jońca, project manager z ARC Rynek i Opinia.

KWESTIA NAGRÓD
Najczęściej wymienianymi korzyściami z uczestnictwa w programach lojalnościowych są: możliwość za-
płacenia zgromadzonymi punktami za zakupy oraz możliwość uzyskania rabatu lub zniżki na produkt
lub usługę.

PARTNEREM PORADNIKA JEST
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PRAWIE POŁOWA POLAKÓW KORZYSTA Z PROGRAMÓW
LOJALNOŚCIOWYCH. TEN WSKAŹNIK NIEMAL NIE ZMIENIA
SIĘ OD KILKU LAT. POLACY ZA TO CZĘŚCIEJ KORZYSTAJĄ
Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PROGRAMU – WYNIKA Z BADANIA
FIRMY ARC RYNEK I OPINIA.
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NAJWIĘKSZE WADY
PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH (TOP 3)

Punkty, które
można uzyskać,

mają niską
wartość

Nagrody za
punkty są bardzo
drogie, ich cena
jest zawyżona Trzeba być

systematycznym

50
proc. 39

proc.
23 proc.

Źródło: ARC Rynek i Opinia

AKTYWNOŚĆ UCZESTNIKÓW
PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

13
proc.38

proc.
49

proc.

Źródło: ARC Rynek i Opinia

Wycofani

Aktywni

Bardzo
aktywni

OPRACOWAŁ: TOMASZ WYGNAŃSKI
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Wśród wad programów najwięcej uczestników dostrzega niską wartość punktów w programie oraz
powiązane z tym przeszacowanie wartości nagród. Uczestnicy zauważają również, że osiąganie korzy-
ści w programach wymaga od nich zbyt dużej systematyczności.
Aż 51 proc. uczestników programów deklaruje, że po zapisaniu się do programu dostrzegają wyraź-
ną zmianę swojego zachowania zakupowego. Najczęściej zmiana dotyczy wyboru miejsca zakupu,
tak aby otrzymać punkty lub korzyści w programie. Stosunkowo najrzadziej uczestnicy mówią, że w za-
mian za punkty kupują produkty na zapas. Jedynie wśród respondentów korzystających z programów
lojalnościowych sieci kosmetycznych zaobserwowano nieco inną tendencję – w przypadku tej katego-
rii produktów respondenci są znacznie częściej skłonni kupować produkty na zapas.
Najpopularniejszymi programami lojalnościowymi wśród konsumentów są od kilku lat: Payback, Te-
sco Clubcard oraz Vitay Orlen. Ich popularność z roku na rok utrzymuje się na podobnym poziomie.
W tym roku 38 proc. respondentów zadeklarowało uczestnictwo w programie Payback, 27 proc.
– w programie Tesco Clubcard, oraz 21 proc. w programie Vitay – Orlen.
Badanie dostarcza także informacji o potencjale aplikacji mobilnych do obsługi programów. Aż 74 proc.
badanych uczestników ma smartfon i korzysta z internetu. Jako najbardziej pożądane funkcje aplika-
cji mobilnej respondenci wymieniają zastąpienie wielu kart, możliwość oglądania katalogu i wymiany
punktów, płacenie aplikacją za produkty. Nieco mniej popularna okazała się funkcja informacja o ofer-
tach w pobliżu.
Z badania wynika, że branża programów lojalnościowych ma się dobrze. Jednocześnie widać, że Po-
lacy mają bardzo racjonalny stosunek do programów i oferowanych przez nie korzyści. Oczekują od
programów więcej benefitów i są świadomi ich ograniczeń.
Monitor Programów Lojalnościowych to badanie cyklicznie przeprowadzane przez ARC Rynek i Opi-
nia od kilku lat, zrealizowane metodą CATI (ankiety telefoniczne, N=1000) oraz CAWI (ankiety inter-
netowe, N=803) na własnym panelu Epanel.pl, na reprezentatywnej (wiek, płeć, wielkość miejscowości
zamieszkania, województwo, wykształcenie), ogólnopolskiej próbie mieszkańców Polski. W badaniu CA-
WI brały udział pełnoletnie osoby korzystające z programów lojalnościowych.
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KORZYŚCI UCZESTNICTWA W PROGRAMACH
LOJALNOŚCIOWYCH (TOP 3)

Możliwość
zapłacenia

zgromadzonymi
punktami
za zakupy

Możliwość
uzyskania rabatu,
zniżki na zakup

produktów, usług

Możliwość wymiany
zebranych punktów na
nagrody (niebędące
produktami firmy)

48
proc. 39

proc.
28 proc.

NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNE FUNKCJE APLIKACJI LOJALNOŚCIOWYCH

Zastępuje
kilka kart

Katalog
i wymiana
punktów

Płacenie
za produkty
i naliczanie

punktów

Informacja
o ofertach
w pobliżu

36
proc. 35

proc. 31 proc. 28 proc.
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RÓŻNORODNOŚĆ RODZAJÓW AKCJI WSPARCIA SPRZEDAŻY
POWODUJE, ŻE ORGANIZATORZY CZĘSTO GŁOWIĄ SIĘ,
JAKI PROJEKT PRZYGOTOWAĆ DLA KONSUMENTÓW,
A JAKI DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH POD KĄTEM PROMOCJI,
KOMUNIKACJI Z UCZESTNIKAMI CZY NAGRÓD. ALE TO NIEJEDYNE
ZMARTWIENIE – ORGANIZATOR MUSI ZAPOZNAĆ SIĘ Z SZEREGIEM
REGULACJI PODATKOWO-PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KAŻDĄ AKCJĄ,
A NASTĘPNIE WYBRAĆ TĘ NAJBARDZIEJ OPTYMALNĄ FORMUŁĘ.
CHYBA ŻE SKORZYSTA Z POMOCY EKSPERTÓW, KTÓRZY ZROBIĄ
TO ZA NIEGO.

Pojęcia programu lojalnościowego i programu motywacyjnego nie zostały przez ustawo-
dawcę zdefiniowane. W praktyce terminy te rozumie się jako długotrwałe akcje promo-
cyjne, które mają służyć zbudowaniu lojalności uczestnika i zmotywowaniu go do

wykonywania określonych czynności. Programy lojalnościowe mogą być oparte na konstrukcji
konkursu, sprzedaży premiowej, a nawet loterii promocyjnej lub tzw. zwykłym przyrzeczeniu
publicznym. Każdą z tych akcji regulują odpowiednie przepisy prawne i podatkowe, dlatego
przed podjęciem decyzji o wyborze jednej z nich warto dowiedzieć się, jakie warunki powinien
spełniać projekt, aby był zgodny z prawem.

NAGRODA DLA NAJLEPSZYCH
Jednym z częściej spotykanych sposobów na zachęcenie klientów do większych zakupów jest kon-
kurs. Jest to akcja, w której uczestnicy mają do wykonania wyznaczone zadanie i rywalizują ze
sobą o to, który z nich w określonym czasie najlepiej je wykona. W przypadku konkursu istotne
jest to, że nagród nie otrzymają wszyscy uczestnicy, a jedynie ci, który najlepiej wykonali zadanie
(liczba nagród jest ograniczona). Możliwe jest jednak przyznanie więcej niż jednej gratyfikacji,
a także stopniowanie nagród. Dopuszczalne jest nawet przyznanie nagród pocieszenia wszyst-
kim uczestnikom, którzy nie otrzymali nagrody głównej, pod warunkiem jednak, że będą to upo-
minki symboliczne, o znacząco mniejszej wartości niż nagroda główna.
Organizując konkurs, należy zastanowić się nad tym, czy będzie on publiczny, czy niepubliczny,
a tym samym, kto będzie mógł wziąć w nim udział. Konkursy publiczne skierowane są do otwar-
tego kręgu osób, nieznanych organizatorowi z imienia i nazwiska. Mogą być to osoby, które speł-
niają określone, przyjęte przez organizatora kryterium (np. zamieszkują w woj. łódzkim, pracują
jako sprzedawcy). W praktyce często tego typu projekty przeznaczone są dla finalnych nabywców.
Z kolei konkursy niepubliczne skierowane są do kręgu osób znanych organizatorowi, dlatego też
znacznie bardziej popularne w przypadku działań B2B. Akurat przy takich akcjach nie ma moż-
liwości zastosowania żadnego zwolnienia podatkowego, jednak nagrody w nich uzyskane mo-
gą być opodatkowane 10-procentowym ryczałtem podatkowym.
Ustawa PIT wyróżnia dwa rodzaje konkursów publicznych, z którymi wiąże się możliwość zasto-
sowania zwolnienia podatkowego do 760 zł. Chodzi o konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztu-
ki, dziennikarstwa lub sportu oraz konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki
masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). W kontekście tych ostatnich wskazać należy, że
w ocenie organów skarbowych użycie słowa „przez” oznacza, że to podmiot będący środkiem ma-
sowego przekazu (nadawca radiowy, telewizyjny, wydawca gazety) musi być organizatorem kon-
kursu, aby możliwe było zastosowanie zwolnienia podatkowego. Przyjęcie takiego stanowiska
oznacza, że publikacja informacji o konkursie w mediach, jeśli jego organizatorem nie jest nadaw-
ca telewizyjny, radiowy lub wydawca prasy, nie będzie pozwalała na zwolnienie podatkowe.
Jeszcze do niedawna sporna pozostawała kwestia zwolnienia podatkowego w konkursach skie-
rowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednak po wyroku Naczelnego Sądu
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PARTNEREM PORADNIKA JEST

Administracyjnego ze stycznia 2015 r. (III FSK 232/13) jest już jasne, że zryczałtowany 10-procen-
towy podatek może być zastosowany również do nagród uzyskanych w konkursach publicznych
lub niepublicznych przez przedsiębiorców.
Organy podatkowe nie ustają w próbach ograniczania możliwości stosowania zwolnień podat-
kowych i optymalizacji podatkowych przy akcjach marketingowych. Przykładowo w ostatnim cza-
sie w orzecznictwie organów podatkowych pojawił się pogląd, że akcje sprzedażowe, w których
uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który z nich jako pierwszy przekroczy ustalony przez organi-
zatora target sprzedażowy, nie są konkursem (co uniemożliwia zastosowanie 10-procentowego
podatku dochodowego). Pojawił się także głos, że długotrwała akcja promocyjna skierowana do
pracowników kontrahenta, nawet jeśli oparta jest na mechanizmie konkursowym, powinna być
potraktowana jako program motywacyjny/lojalnościowy, ponieważ jej celem jest zbudowanie lo-
jalności, a nie wyłonienie najlepszych uczestników.

ŁUT SZCZĘŚCIA
Brak pewności zdobycia nagrody charakteryzuje także loterie promocyjne i audioteksowe. Są to
typowe gry losowe – ich wynik zależy od przypadku i osoby uczestniczące w akcji nie mają wpły-
wu na uzyskanie nagrody. Udział w loterii promocyjnej jest bezpłatny, jednak warunkiem przy-
stąpienia do niej jest zakup towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. Organizatorzy
chętnie je wykorzystują zarówno w działaniach skierowanych do konsumentów, jak i partnerów
biznesowych. W loterii audioteksowej do gry dołącza się natomiast przez odpłatne połączenie te-
lefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci teleko-
munikacyjnej. Taka formuła zgłoszenia jest bardziej charakterystyczna dla rynku B2C.
Do organizacji loterii jest wymagane zezwolenie od dyrektora izby celnej (jeśli loteria organizo-
wana jest na obszarze właściwości tylko jednej izby celnej – zezwolenie wyda dyrektor tej izby, na-
tomiast jeśli loteria organizowana jest na obszarze właściwości więcej niż jednej izby celnej
– zezwolenie wyda dyrektor izby celnej właściwej dla siedziby organizatora). Wydaje się je na or-
ganizację konkretnej loterii, na okres nie dłuższy niż 2 lata. Prowadzenie loterii bez zezwolenia
to przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych, karą pozbawienia
wolności do lat 2 albo obiema tymi karami łącznie. Co więcej, za organizację loterii bez zezwo-
lenia płaci nie tylko organizator (kara pieniężna w wysokości 100 proc. przychodu z organizacji
gry), ale także uczestnik, na którego zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości równowar-
tości uzyskanej wygranej.
Aby możliwe było zastosowanie zwolnienia podatkowego w loterii, jednorazowa wartość nagród
nie może przekraczać 2280 zł. Jest to najwyższa wartość gratyfikacji wolna od opodatkowania
wśród wszystkich przewidzianych prawem programów wsparcia sprzedaży.

TYLKO DLA KONSUMENTA
Przeciwieństwem konkursu i loterii pod względem prawdopodobieństwa otrzymania nagrody jest
sprzedaż premiowa – tu każda osoba, która kupi określony produkt lub usługę, otrzyma gratyfi-
kację. Pojęciem sprzedaży premiowej posługuje się ustawa o PIT. Tradycyjnie termin ten rozumia-
ny był jako szczególny rodzaj przyrzeczenia publicznego zwykłego (za nabycie towaru lub usługi
przysługuje nagroda), ale ostatnio w orzecznictwie organów skarbowych upowszechnił się pogląd,
że sprzedaż premiowa jest szczególną odmianą kodeksowej umowy sprzedaży. Powoduje to za-
wężenie możliwości stosowania zwolnienia podatkowego przy sprzedaży premiowej jedynie do
tych transakcji, w których nagrodę za zakup przyznaje sprzedawca premiowanego towaru (a nie
zawsze sprzedawca jest jednocześnie producentem zainteresowanym zwiększeniem sprzedaży
konkretnego produktu/usługi). Pozostaje mieć nadzieję, że organy podatkowe przyjmą pogląd
wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z 28 stycznia 2015 r. (I CSK 40/14), że sprzedaż pre-
miowa nie jest formą sprzedaży, lecz formą przyrzeczenia publicznego zwykłego, a podmiot, któ-
ry organizuje promocję i składa przyrzeczenie publiczne, nie musi być sprzedawcą towaru
objętego promocją (SN stwierdził, że organizator, czyli przyrzekający publicznie, przyrzeka tylko,
że jeżeli uczestnik zawrze określoną umowę sprzedaży z osobą trzecią, to uzyska od przyrzeka-
jącego nagrodę w postaci np. obniżki ceny).
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Nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej są wolne od podatku, jeśli jednorazowa ich wartość
nie przekracza 760 zł. Zwolnienie to obejmuje jedynie nagrody zdobyte w sprzedaży premiowej
przez konsumentów, natomiast gratyfikacje, które zostały uzyskane przez przedsiębiorców w ra-
mach prowadzonej działalności gospodarczej, nie mogą skorzystać z tego zwolnienia podatko-
wego.

GRATYFIKACJA DLA KONTRAHENTA
W praktyce marketingowej często organizuje się także akcje promocyjne skierowane np. do pra-
cowników kontrahenta, w których nagradza się ich za składanie zamówień na produkty, za do-
prowadzenie do sprzedaży bądź za wykonanie innych, określonych przez organizatora czynności.
Odbywa się to na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy PIT, który mówi, że możliwe jest za-
stosowanie zwolnienia podatkowego, jeżeli wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od
świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą nie przekracza kwoty 200 zł. Zgod-
nie z ustawą zwolnienia nie stosuje się, jeśli uczestnikiem programu innego typu jest pracownik
świadczeniodawcy lub osoba pozostająca ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.
Organy skarbowe kwestionują jednak możliwość zastosowania tego zwolnienia na dwa sposo-
by. Według organów nie może być mowy o świadczeniu nieodpłatnym, jeśli uczestnik otrzymuje
nagrodę po spełnieniu jakiegoś warunku (np. złożeniu zamówienia) ani kiedy nie jest nagradza-
ny finalny konsument produktów. W tym ostatnim przypadku organy nie widzą bezpośredniego
związku z promocją lub reklamą organizatora (pomimo iż ustawa PIT nie uzależnia możliwości
zastosowania zwolnienia od istnienia bezpośredniego związku z promocją lub reklamą świad-
czeniodawcy).

OBIETNICA ORGANIZATORA
Zazwyczaj akcje promocyjne (zarówno te skierowane do konsumentów, jak i innych przedsię-
biorców) oparte są na konstrukcji przyrzeczenia publicznego (zwykłego lub konkursowego) ure-
gulowanego w art. 919 i n. kodeksu cywilnego, tj. publicznego przyrzeczenia nagrody za
określone zachowanie, najczęściej związane z promocją towarów lub usług. Przyrzeczenie publicz-
ne to jednostronna czynność prawna, która kreuje zobowiązanie po stronie przyrzekającego (or-
ganizatora akcji promocyjnej). Przyrzekający jest jednostronnie zobowiązany do wydania nagrody
osobie (uczestnikowi akcji), która spełniła warunki określone w treści przyrzeczenia publicznego.
Jeśli pomimo spełnienia tych warunków nagroda nie zostanie wydana, uczestnikowi pozbawio-
nemu nagrody przysługuje roszczenie wobec organizatora o wydanie nagrody, którego może
dochodzić przed sądem powszechnym. Dlatego właśnie dla organizatora tak istotne jest, aby
niezwykle precyzyjnie opracować regulamin akcji promocyjnej i uniknąć jakichkolwiek wątpliwo-
ści co do jego treści. Konstrukcja przyrzeczenia publicznego zabezpiecza jednocześnie uczestni-
ków akcji promocyjnej przez arbitralnymi decyzjami organizatora o niewydaniu nagrody pomimo
spełnienia warunków jej wydania.
Regulaminy akcji skierowanych do konsumentów mogą ponadto podlegać kontroli jako wzorce
umowy, a ich postanowienia mogą zostać uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów za niedozwolone (aczkolwiek w powyżej przywołanym wyroku (I CSK 40/14) Sąd Najwyższy
stwierdził, że jeśli organizator akcji sprzedaży promocyjnej przyrzeka publicznie, że uczestnik ak-
cji, który zawrze określoną umowę sprzedaży z osobą trzecią, otrzyma upust czy inną promocję
cenową, to jest to przyrzeczenie publiczne określone w art. 919 i n. k.c., a regulamin takiej pro-
mocji opracowany przez jej organizatora nie jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 i n. k.c.
i nie podlega ograniczeniom przewidzianym w tych przepisach ani badaniu przez sąd w trybie
przewidzianym w art. 47936-47945 k.p.c.). Posługiwanie się w regulaminie postanowieniem
uznanym za niedozwolone stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Tym
bardziej więc opracowanie regulaminu akcji dobrze jest powierzyć specjalistom, którzy będą
w stanie to ryzyko wyeliminować. Ponadto eksperci doradzą, jaki rodzaj programu wybrać, jakie
nagrody zaoferować oraz jakie przepisy prawne zastosować, aby wszystko odbywało się legal-
nie. Czasem lepiej skorzystać z wiedzy zewnętrznego doradcy, gdyż jedno niedopatrzenie wy-
starczy, aby to, co miało przynieść korzyści, stało się źródłem problemów.
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NAGRODY TO GŁÓWNA MOTYWACJA
UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM.
I JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WYZWAŃ DLA ORGANIZATORA.

P olski rynek programów lojalnościowych jest dość dojrzały. A to oznacza, że zarówno konsu-
menci, jak i partnerzy biznesowi patrzą na programy bardzo pragmatycznie. Być może jesz-
cze kilka lat temu niektórzy uczestnicy przystępowali do programów w dużej mierze ze względu

na przywiązanie do jakiejś marki czy z chęci posiadania w portfelu kolejnej, ładnej plastikowej karty.
Dziś to się nie zdarza, może z wyjątkiem bardzo wąskiego grona „lovemarks”. Liczą się korzyści, jakie
daje program, realne, ale to niekoniecznie znaczy materialne.
Te korzyści to głównie nagrody. Dojrzałość rynku to także konkurencja między poszczególnymi progra-
mami. Uczestnicy porównują korzyści, katalogi nagród i mechanizmy programów. Wybierają te naj-
lepsze i najciekawsze. Jak pokazują badania, konsumenci za największą wadę programów uważają
konieczność długotrwałego, żmudnego zbierania punktów na bardziej cenne nagrody. Stąd koniecz-
ność zapewnienia ciekawych nagród, których koszt dla organizatora byłby akceptowalny.
Niezmiernie ważną sprawą jest także dopasowanie nagród do strategii całego programu. Program
obok celów czysto sprzedażowych może mieć także cele wizerunkowe, a w przypadku akcji B2B także
cele edukacyjne. W B2B często chodzi także o zacieśnienie relacji, zwykle osobistych np. między sprze-
dawcą a przedstawicielem handlowym.

WYRÓŻNIĆ SIĘ
Pierwsze fundamentalne pytanie brzmi: nagrody czy gotówka. Odpowiedź nie jest oczywista. Jak
wskazują badania, gotówka jest jedną z najczęściej preferowanych metod wynagradzania. W pro-
gramach B2B jest to element tak częsty, że przez niektórych sprzedawców uważany jest za zwycza-
jową premię.
– W programach trwających więcej niż jeden sezon zauważamy stopniowe odchodzenie od nagród rze-
czowych na rzecz nagród gotówkowych, a w szczególności kart pre-paid. Karty pre-paid są zdecydo-
wanie najpopularniejszym sposobem wypłaty premii w programach, w których wypłata jest cykliczna.
Dzięki wykorzystaniu systemu zasilania kart pre-paid pojedyncze zasilenia, niezależnie od kwoty, są dar-
mowe – wyjaśnia Mirek Młynarczyk, managing partner w agencji Albedo Marketing. – Dodatkowym
argumentem za wykorzystywaniem bonów, voucherów oraz kart pre-paid są przepisy podatkowe, dzię-
ki którym zakup ww. nagród nie jest obciążony podatkiem VAT – dodaje.
Problemem jest jednak „generyczność” gotówki. Trudno się wyróżnić na rynku programów, oferując po
prostu pieniądze. Co prawda karta przedpłacona kobrandowana z bankiem pozwala nieco tę gene-
ryczność usunąć. Za każdym razem uczestnik, płacąc, będzie wiedział, dzięki komu ma pieniądze.
Wadą gotówki jest jednak to, że uczestnicy mają też możliwość łatwego, bezpośredniego porównania
korzyści, jakie dają poszczególne programy.
– Kiedy chcemy osiągnąć szybki efekt, w krótkim czasie zwiększyć sprzedaż, nagroda w formie gotów-
ki działa najskuteczniej. Nie jest tajemnicą, że gotówka jest najbardziej pożądaną ze wszystkich nagród.
Należy jednak pamiętać, że niesie za sobą ryzyko – przyznana raz, będzie trudna do zastąpienia.
A oczekiwania rosną w miarę jedzenia – mówi Katarzyna Gordian, managing director w agencji
Polymus.
Ciekawym rozwiązaniem są kupony rabatowe. Zwłaszcza w przypadku programów sieci handlowych.
Natomiast w przypadku akcji B2B wdrożenie systemu rabatowego powiązanego z programem jest
często bardzo trudne ze względów formalnych.
Ale dojrzałość rynku sprawia, że i katalogi nagród rzeczowych są do siebie coraz bardziej podobne.
– Respondenci pytani o ich preferencje wobec nagród na różnych poziomach ich wartości zawsze na
pierwszym miejscu wskazują nagrody pieniężne (w formie gotówki). Wysokim odsetkiem wskazań cie-
szą się też wszelakie bony pieniężne, rabaty oraz oferty typu money back. Na drugim miejscu prefe-
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rencji plasuje się sprzęt typu mobile/RTV/AGD. Dogłębnie analizując rynek programów lojalnościowych,
w i360 zauważamy, iż te wyniki znajdują odzwierciedlenie w katalogach nagród programów B2C,
przez co stają się one tak do siebie podobne, iż możemy już wręcz mówić o swoistej komodyzacji ich
oferty – uważa Krzysztof Stremler, managing partner w agencji i360.
Osobny, chociaż wąski segment nagród stanowią nagrody w formie cyfrowej. Może to być np. dostęp
do serwisów streamingu muzyki czy platform VoD. Ale także e-kupony do sklepów internetowych. Na
pewno ich wielkim plusem jest łatwa i tania dystrybucja. Dostęp do serwisów z kontentem elektronicz-
nym może być jednak przez niektórych uczestników uważany za mało atrakcyjny, skoro kontent moż-
na pozyskać w inny, chociaż nie zawsze legalny sposób. E-kupony tej wady nie mają. W przypadku
cyfrowych nagród problem może jednak polegać na braku widocznego powiązania nagrody z orga-
nizatorem programu.

WYJAZD LUB SZKOLENIE
Drugi ważny aspekt nagradzania za lojalność to nagrody emocjnonalne. Może to być wyjazd, udział
w evencie, szkolenie, edukacja, specjalna obsługa czy dostęp do limitowanej edycji produktu.
– W przypadku B2C warto uwzględnić potencjał finansowy uczestnika. Musimy ocenić, na co nas stać.
Jeśli nasz lojalny konsument nie jest w stanie wygenerować odpowiednie dużego zysku, który przeło-
ży się na atrakcyjną nagrodę, wówczas warto odejść od klasycznego programu z mniej lub bardziej
rozbudowaną ofertą nagród i postawić na wygodę, doświadczenie, emocje – mówi Przemysław Orłow-
ski, managing partner w firmie Loyalty Point.
Kwestia nagród emocjonalnych dotyczy zwłaszcza konsumentów zamożnych o wysokich wymaga-
niach. Oni zamiast kolejnego ekspresu do kawy woleliby przeżyć coś niezwykłego czy zostać np. ob-
służeni w sklepie w specjalny, komfortowy sposób.
Nagrody niematerialne, emocjonalne sprawdzają się także w relacjach B2B. Dobrym przykładem jest
nagroda w programie „Architektura biznes” organizowanym przez Albedo Marketing na zlecenie Roc-
kwool Polska, w którym grupa najlepszych dystrybutorów pojechała na wyjazd incentive do Norwegii.
Specjalnie dla zaproszonych gości zorganizowano w Oslo wykład Jacka Santorskiego o motywacji
w biznesie.
Nieco inaczej na zagadnienie eventów, nagród emocjonalnych patrzy Krzysztof Stremler. – Tego typu
nagrody należy oferować z ogromnym wyczuciem. Próby działań mających na celu zapewnienie spe-
cjalnej obsługi uczestnikom programu przez zapewnienie im np. dostępu do osobno wydzielonego
stoiska kasowego spotykały się już w Polsce z negatywnym odbiorem zarówno przez osoby nieuczest-
niczące w programie, jak i w konsekwencji przez samych uczestników, dla których ta oferta została
skonstruowana – mówi Krzysztof Stremler.

KURIER CZY POCZTA
Logistyka nagród jest dużym wyzwaniem. Zbyt długi czas dostarczenia lub niedostępność nagród mo-
gą całkowicie zburzyć pozytywne doświadczenie uczestnika przy korzystaniu z programu.
Niestety, interesy uczestnika i organizatora w zakresie dostarczania nagród są rozbieżne. Uczestnik
chciałby otrzymać je szybko i mieć możliwość śledzenia przesyłki, dla organizatora liczą się koszty.
Najłatwiej dostarczyć wspomniane już nagrody wirtualne. Kłopoty z logistyką spowodowały, że więk-
szość firm zrezygnowała z możliwości odbioru nagród w punktach sprzedaży.
Problem z logistyką i dostępnością artykułów można też rozwiązać z pomocą zewnętrznego partnera
logistycznego lub przez współpracę z dobrym sklepem internetowym.
Forma przekazania nagród też nie jest obojętna. W programach B2B bardzo ciekawym rozwiązaniem
jest dostarczanie nagród sprzedawcy przez przedstawiciela handlowego. Wzmacnia to osobiste rela-
cje, tak cenne w biznesie.

1. Nagrody powinny być dostosowane nie
tylko do grupy docelowej, ale także
strategii i celów programu, bo mogą
pełnić także funkcję wizerunkową czy
edukacyjną.

2. Gotówka jest najbardziej pożądaną
nagrodą, ale nie zawsze najlepszą
z punktu widzenia organizatorów. Nie
daje tak dużych efektów
wizerunkowych, uczestnicy łatwo mogą
porównać korzyści gotówkowe
z poszczególnych programów.

3. Nagrody emocjonalne, jak wyjazdy,
eventy, należy stosować z dużym
wyczuciem i zrozumieniem grupy
docelowej. Dla zamożnych
konsumentów i w relacjach B2B mogą
być jednak ciekawym rozwiązaniem.

4. Logistyka nagród jest dużym
wyzwaniem. Zbyt długi czas
dostarczenia lub niedostępność nagród
może całkowicie zburzyć pozytywne
doświadczenie uczestnika przy
korzystaniu z programu.

JAKIE NAGRODY
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POZYSKANIE I UTRZYMANIE KONSUMENTÓW TO JEDNO
Z PRIORYTETOWYCH DZIAŁAŃ KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.

SZCZEGÓLNIE WAŻNE JEST BUDOWANIE I KREOWANIE
LOJALNYCH POSTAW WŚRÓD KLIENTÓW, PONIEWAŻ WIERNI

MARCE NABYWCY POTRAFIĄ GENEROWAĆ NAWET
DO 80 PROC. JEJ DOCHODÓW. ODPOWIEDZIĄ

NA POTRZEBĘ BUDOWANIA LOJALNOŚCI MOŻE BYĆ
WDROŻENIE MOBILNEJ APLIKACJI LOJALNOŚCIOWEJ.

W edług danych TNS OBOP w 2014 r. 44 proc. Polaków miało smartfon. Na rok 2015
prognozowany jest wzrost do 60 proc. W konsekwencji tych danych coraz więcej firm de-
cyduje się na udostępnienie konsumentom programu lojalnościowego w wersji mobilnej.

Przedsiębiorcy dostrzegają ogromne możliwości wynikające z wdrożenia takiego kanału komunika-
cyjnego i jest tylko kwestią czasu, kiedy stanie się on podstawowym działaniem marketingowym.

LOJALNOŚĆ W KIESZENI
Konkurencja w sektorze handlu i usług nieustannie się zaostrza. Pojawia się coraz więcej możliwo-
ści na pozyskanie i utrzymanie klienta. Jednak nie oznacza to wcale, że dzięki temu łatwiej jest prze-
konać konsumenta, by wydał swoje pieniądze właśnie w naszej firmie. Co więcej, pozyskanie
jednorazowego nabywcy jest nieopłacalne, ponieważ koszty tego są o wiele wyższe od tych, które
trzeba ponieść, budując lojalne zachowania wobec marki.
Współczesny konsument jest wymagający. Chce, by było tanio, szybko i wygodnie. Lubi być trakto-
wany wyjątkowo, indywidualnie. Narzędzia, jakich dostarcza sprzedawcy aplikacja mobilna, dają
możliwość realizacji wszystkich wymienionych powyżej czynników, ze szczególnym uwzględnieniem
wygody. W końcu nikt nie lubi nosić w portfelu kilku czy nawet kilkunastu dodatkowych kart i papie-
rowych kartoników. Program lojalnościowy na smartfon zwalnia klienta z obowiązku pamiętania
o zabraniu ze sobą właściwej karty, ponieważ dzięki aplikacji ma ją zawsze i wszędzie przy sobie.
Bez dodatkowego obciążenia kieszeni.
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ZARABIAJ, OSZCZĘDZAJĄC
Na tle innych działań marketingowych mobilne aplikacje lojalnościowe prezentują się bardzo atrak-
cyjnie. Koszt ich wdrożenia jest niższy od wydatków, jakie firma musi ponieść, by uruchomić bardziej
standardowe kampanie reklamowe. Za to korzyści i zyski – o wiele wyższe. Trzeba pamiętać, że apli-
kacja taka jest nie tylko nowym kanałem sprzedaży, ale też pozwala na komunikowanie się oraz za-
rządzanie bazą klientów i analizowanie danych, dzięki którym można ustalić, w jaki sposób efektywniej
przyciągać klientów do swojego lokalu.
Każdy przedsiębiorca wprowadzający nową usługę do oferty zastanawia się, jakie korzyści mu ona
przyniesie. Inwestując w rozwiązania mobilne, firma oferuje swoim klientom innowacyjny sposób na
korzystanie z usług. Aplikacje na smartfon wpływają na wzrost atrakcyjności budowanych relacji,
wskazują na przyjazną politykę firmy wobec klienta, któremu chcą maksymalnie ułatwić codzienne
funkcjonowanie. W efekcie tego ponad połowa konsumentów przyznaje, że chętniej przystępuje do
programów lojalnościowych w aplikacji i o wiele częściej realizuje mKupony. Warto zatem być o krok
do przodu przed konkurencją i sprawić, by to u nas wydawano pieniądze.

POLSKA MOBILNA
95 proc. Brytyjczyków ma przynajmniej jedną kartę stałego klienta. Dla porównania w Polsce odse-
tek ten wynosi zaledwie 53 proc. O wiele lepiej prezentujemy się, jeśli chodzi o aplikacje mobilne,
które w ciągu ostatnich dwóch lat wykazują silną tendencję wzrostową. Payback – największy w Pol-
sce program bonusowy, który kojarzony jest z plastikową niebieską kartą, wprowadził do swojej
oferty aplikację mobilną, która reklamowana jest hasłami „Zbieraj punkty szybciej” czy „Payback bli-
żej Ciebie”. Również Freebee wprowadziło mobilną alternatywę do swojej karty z kodem QR. Jest
to wyraźny sygnał, że punkt ciężkości przesuwa się ku nowocześniejszym rozwiązaniom, którymi po-
winny zainteresować się również średnie i małe firmy, by utrzymać się w morzu konkurencji.
Aplikację mobilną można wdrożyć na dwa sposoby: tworząc własną lub poprzez dołączenie do istnie-
jącej już platformy. Na pierwsze rozwiązanie stawiają w większości gigaci, tacy jak McDonald’s. Z dru-
giej opcji chętnie korzystają firmy różnych wielkości. Przykładem może być tutaj aplikacja Qpony, dzięki
której możemy skorzystać z kuponów zniżkowych do wielu lokalnych punktów gastronomicznych czy
usługowych, lub Kekemeke, w której pieczątki możemy wymienić na prezenty w kilkuset lokalach w ca-
łej Polsce.
Potencjał tkwiący w aplikacjach mobilnych sprawia, że powstaje sporo nowych, które wprowadzają
niedostępne wcześniej opcje i urozmaicenia, np. grywalizacja. Opcja taka dostępna jest w kilku pro-
gramach lojalnościowych, które niedawno pojawiły się na rynku, m.in. w aplikacji Youp – projekcie
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współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego [do aplikacji element rozrywki, który dodatko-
wo nagradza konsumenta za każde dokonane zakupy].

MORZE MOŻLIWOŚCI
Dobrze skonstruowany, mobilny program lojalnościowy skupia się na
długookresowym budowaniu lojalności z nabywcami ostatecznymi
oraz z pośrednikami handlowymi. Sprzedawcy wiedzą już, że budo-
wanie wartości produktu czy marki jest zadaniem długoterminowym,
ale o wiele bardziej opłacalnym niż proste, szybkie i chwilowe rozwią-
zania. Systematyczne zwiększanie grona wiernych odbiorców, którzy
stale korzystają z naszej oferty, a w konsekwencji przywiązują się do
marki i kreują sobie jej pozytywny obraz, prowadzi do tego, że lojal-
ni klienci stają się pewnego rodzaju „adwokatami” marki. Jak widać,
warto zainwestować w zadowolenie klienta, ponieważ może się on
odwdzięczyć darmową reklamą.
Pośród mnogości działań marketingowych z pewnością warto do-
kładniej przyjrzeć się mobilnym aplikacjom lojalnościowym, ponie-
waż tempo ich rozwoju i popularyzacji pozwala wnioskować, że
właśnie na nich będzie się opierać przyszłość programów lojalno-
ściowych. Wychodząc naprzeciwko potrzebom klienta i stawiając na
mobilność, wypracujemy nie tylko nowoczesny wizerunek firmy, ale
również będziemy odbierani jako pozytywna firma, godna zaintere-
sowania oraz zaufania.
Programy lojalnościowe w wersji na smartfony w wyjątkowo płynny
sposób łączą w sobie interesy zarówno właścicieli firm – chcących jak
najlepiej realizować swoje cele biznesowe, jak i użytkowników, dla
których priorytetem jest ułatwiony dostęp do informacji, zakupów oraz
ulubionych miejsc w sieci. Istnieje duża szansa na to, że w przyszłości
dojdzie do zupełnej rezygnacji z kosztownych kart tradycyjnych i pro-
gramy lojalnościowe prowadzone będą wyłącznie za pomocą nowo-
czesnych technologii. Warto być o krok do przodu przed konkurencją
i myśleć perspektywicznie, by dzięki temu zyskać jeszcze więcej.

12/2015

MAM DWA PASZPORTY,  
JEDEN BY ODKRYWAĆ ŚWIAT,  

A DRUGI JEST PO TO,  
ABYM SIĘ  NIM CIESZYŁ.

Bezpłatne noclegi i pobyty, a także gwarancja 
dostępności, wyższy standard pokoju, późne 
wymeldowanie.

Nagroda za program roku

Korzyści i warunki dostępne na stronie 
www.accorhotels.com/leclub
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PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, KTÓRY PO STARCIE SCHODZI
DLA ORGANIZATORA NA DRUGI PLAN, SZYBKO ZNIKNIE ZE
ŚWIADOMOŚCI UCZESTNIKÓW, NAWET TYCH NAJBARDZIEJ
ZAANGAŻOWANYCH. ABY AKCJA WSPARCIA SPRZEDAŻY
PRZYNOSIŁA STALE EFEKTY I WZBUDZAŁA ZAINTERESOWA-
NIE ZARÓWNO OBECNYCH, JAK I NOWYCH UŻYTKOWNI-
KÓW, MUSI BYĆ REGULARNIE AKTUALIZOWANA
I UDOSKONALANA, CO WYMAGA OD ORGANIZATORÓW
KREATYWNOŚCI I CZASU. NA SZCZĘŚCIE W WYNIKU ROZ-
WOJU TECHNOLOGII NA RYNKU POJAWIŁY SIĘ PLATFORMY
DOSTĘPNE ONLINE, KTÓRE POMAGAJĄ NA BIEŻĄCO MODY-
FIKOWAĆ PROGRAM I DOSTOSOWYWAĆ GO DO POTRZEB
ORGANIZATORA ORAZ OCZEKIWAŃ KLIENTÓW.

Akcje wsparcia sprzedaży najczęściej wykorzystywane są m.in. do budowania pozycji rynkowej,
zdobywania nowych i retencji dotychczasowych klientów czy utrzymania z nimi stałej komuni-
kacji. Ta różnorodność sprawia, że programy lojalnościowe cieszą się dużą popularnością za-

równo w sektorze B2C, jak i B2B. Jednak nie ma nic za darmo – aby projekt spełniał zadanie, musi
być interesujący, angażujący, ale przede wszystkim musi dawać realną korzyść. Dlatego też stworze-
nie oryginalnego programu lojalnościowego może być wyzwaniem.
Podstawą przygotowań jest wspomniane wyznaczenie celu działania – najlepiej spójnego ze strategią
całej firmy, ale także odpowiedni dobór grupy docelowej, do której projekt będzie skierowany. Inne
oczekiwania mają kontrahenci, hurtownicy oraz dalsze kanały dystrybucji, np. właściciele sklepów,
a jeszcze inne finalni odbiorcy. Bez względu na to, czy adresatem akcji będzie konsument, czy partner
biznesowy, projekt powinien być opracowany tak, aby jego uczestnicy czuli się wyjątkowi i wyróżnieni.

KUSZĄCA NAGRODA
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o udziale danej osoby w programie są atrakcyj-
ne nagrody. Beneficjenci oczekują, że za lojalność i zaangażowanie otrzymają wartościowy i odpo-
wiadający ich potrzebom prezent. To perspektywa konkretnych korzyści, takich jak: kupony, egzotyczna
wycieczka czy nowoczesny sprzęt RTV, są impulsami, które motywują uczestnika do działania. Dlate-
go też tak ważny jest odpowiednio skomponowany katalog nagród możliwych do wyboru oraz jego
komunikacja. Wiele firm oferuje uczestnikom akcji motywacyjnych swobodę wyboru finalnego upo-
minku, deklarując różnorodność proponowanych nagród. Do najbardziej popularnych w 2014 r.,
według badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards
Services, należały: nagrody rzeczowe, upusty i rabaty, kupony premiowe i karty przedpłacone.
W ogólnym zestawieniu typu nagród w porównaniu z 2013 r. o 13 pkt proc. spadł udział nagród go-
tówkowych (rabatów i upustów). Organizatorzy akcji uświadomili sobie, że to bardzo kosztowy dla fir-
my typ gratyfikacji, który szybko znika z pamięci uczestników i nie przynosi oczekiwanych efektów. Jeśli
zależy nam na budowaniu długotrwałych relacji, warto postawić na rozwiązania, które wywołają u ob-
darowanego pozytywne emocje i pozostaną w pamięci na długo. Do takich z pewnością należą kar-
ty przedpłacone, kupony oraz nagrody rzeczowe, których wykorzystanie w ubiegłym roku wzrosło,
zwłaszcza w branżach FMCG oraz IT i telekomunikacja.

ROSZADY W KATALOGU
Nie wystarczy jednak stworzyć katalogu nagród i bazować na nim długie lata. Czasem nawet kilka mie-
sięcy wystarczy, aby katalog się zdezaktualizował. Trendy rynkowe zmieniają się bowiem dynamicznie,
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Na początku lutego 2014 r. marka Dr Irena Eris wystartowała z własnym programem lojalnościowym kierowanym do
konsumentów – Holistic Club, który realizujemy we współpracy z Sodexo Benefits and Rewards Services. Mechanizm
programu zakłada nagradzanie uczestników punktami za korzystanie z usług Kosmetycznych Instytutów oraz Hoteli
Spa zarządzanych przez firmę oraz za zakup produktów kosmetycznych. Następnie punkty są wymieniane na nagrody,
wybierane przez uczestników z katalogu przygotowanego specjalnie na potrzeby akcji. Wśród upominków znajdują się
wybrane produkty i usługi oferowane wyłącznie w ramach marki Dr Irena Eris, takie jak: vouchery rabatowe, kosmety-
ki pielęgnacyjne i do makijażu, produkty spa z logo marki.
Nie spoczywamy na laurach. Zdajemy sobie sprawę, że program lojalnościowy to ciągły proces doskonalenia, dlatego
z jednej strony regularnie staramy się zapewniać naszym klubowiczom nowe atrakcje, ale też nie zapominamy o cią-
głym zachęcaniu nowych uczestników do wzięcia udziału w akcji. Między innymi w tym celu stale wzbogacamy katalog
nagród o produkty z najnowszych kolekcji czy z linii limitowanych oraz organizujemy ciekawe konkursy tylko dla klubo-
wiczów, w których można wygrać wyjątkowe produkty, takie jak puder brązujący z serii Provoke czy Eyeliner Dr Irena
Eris Provoke.

MAGDALENA
PAWŁOWSKA

KIEROWNIK DS. PR MAREK
DR IRENA ERIS I PHARMACERIS,

KIEROWNIK PROJEKTU HOLISTIC CLUB
DLA MARKI DR IRENA ERIS,

OPARTEJ NA TRZECH FILARACH:
LUKSUSOWYCH KOSMETYKACH

PIELĘGNACYJNYCH I DO MAKIJAŻU,
KOSMETYCZNYCH INSTYTUTACH

I HOTELACH SPA

a nagrody – choćby z kategorii elektroniki czy multimediów – szybko ulegają deprecja-
cji. Aby utrzymywać aktywność uczestnika programu lojalnościowego, trzeba stale roz-
budzać w nim chęć zdobywania, a ze stałym repertuarem upominków na pewno się to
nie uda. Dlatego też katalog prezentów powinien być regularnie wzbogacany i aktuali-
zowany. Wymaga to jednak czasu i kreatywności.
Na pomoc organizatorom przychodzą platformy dostępne online, takie jak Sodexo
Performance Suite. Organizator w ramach kompleksowej usługi zarządzania projek-
tami wsparcia sprzedaży otrzymuje gotowy do użycia katalog nagród, który w zależ-

ności od potrzeb może być w elastyczny sposób dopasowany do poszczególnych grup
docelowych. Katalog może być także stale rozbudowywany o kolejne propozycje, a – co rów-

nie istotne – regularnie aktualizowany o najnowsze i dostępne w danym momencie modele.
Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Benefits and
Rewards Services w 2015 r., 34 proc. firm prowadzących działania wspierające sprzedaż przy wspar-
ciu zewnętrznych firm najczęściej korzystało z outsourcingu związanego z obsługą nagród, m.in. ich
zakupem, tworzeniem i utrzymywaniem katalogu nagród, logistyką, magazynowaniem oraz wydawa-
niem upominków. Trudno się dziwić – taki model współpracy pozwala organizatorowi oszczędzać nie
tylko czas, ale także pieniądze, ponieważ korzystając z platform dostępnych online, firma płaci jedy-
nie za osiągnięte efekty, czyli faktycznie zamówione nagrody. Według badania outsorsowano także
przygotowanie koncepcji akcji i jej mechanizmu, a często także wdrożenie, zarządzanie i komplekso-
we prowadzenie programu lojalnościowego.

PODTRZYMANIE RELACJI
Nagrody to nie wszystko. Częstym błędem popełnianym przez organizatorów programów lojalnościo-
wych jest brak regularnego kontaktu z klientem. Jako kluczowe traktowane jest nawiązanie komuni-
kacji, czyli zaproszenie do udziału w akcji, powitanie i wyjaśnienie reguł. Niestety, na tym etapie
zaangażowanie wielu firm się kończy, co w efekcie przekreśla pierwsze pozytywne wrażenie klienta
i wymazuje z jego pamięci akcję, jej organizatora i jego produkty. A skoro tyle wysiłku włożyliśmy w po-
zyskanie uczestnika, to kolejnym krokiem powinno być przywiązanie go do marki w jeszcze większym
stopniu. W jaki sposób? Poprzez utrzymanie stałego kontaktu z klientem. Zależnie od rodzaju akcji
można do tego wykorzystać m.in. materiały POS, ale także takie kanały komunikacji jak SMS, e-mail
czy strona internetowa programu. Dzięki nim organizator ma możliwość powiadamiania uczestników
o każdej zmianie, która zachodzi w programie, pojawieniu się w katalogu nowych nagród czy specjal- Fo
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nych okazjach zakupowych, w których można zdobyć dodatkową liczbę punktów. Ale na tym lista po-
wodów, dla których można kontaktować się z beneficjentem akcji, się nie kończy. Warto pomyśleć
o subtelnych, ale miłych gestach, które dają dobre preteksty do kontaktu. Mogą to być życzenia z oka-
zji Bożego Narodzenia, urodzin czy Dnia Kobiet w sytuacji określania grupy docelowej pod względem
płci. Tego typu inicjatywy nie są inwazyjne, a pomagają budować pozytywny wizerunek organizatora.

RĘKA NA PULSIE
Aby stale udoskonalać program lojalnościowy, tak aby spełniał oczekiwania klientów, trzeba wiedzieć,
jakie są ich potrzeby. Dzięki użyciu systemów do zarządzania dostępnych online, przedsiębiorstwa mo-
gą na bieżąco gromadzić szereg danych o uczestnikach, ich zwyczajach zakupowych, a następnie
analizować je i wykorzystywać w swoich działaniach marketingowych czy sprzedażowych. Organiza-
tor może także śledzić zachowania uczestników programu, np. ich reakcje na zmiany w katalogu pre-
zentów, aktywność na stronie czy choćby częstotliwość wymiany punktów na nagrody.
Co więcej, platformy dostępne online pozwalają na bieżąco kontrolować liczbę uczestników i ROI, czy-
li zwrot z inwestycji. Generują regularne raporty dotyczące projektu, które są następnie konfrontowa-
ne z założonymi celami – zaczynając choćby od liczby zaproszonych do programu uczestników vs.
faktyczny poziom rejestracji. Na tej podstawie uzyskuje się informacje, czy projekt wymaga poprawek
lub usprawnień. Najczęściej większość z nich może zostać wprowadzona w trakcie realizacji akcji, np.
stymulacja i zachęcenie uczestników do dokonania rejestracji. Analiza uruchomionego już programu
okazała się zbawienna w przypadku jednego z klientów, który do nas trafił. Problemem, z którym się
borykał, był niski procent aktywności uczestników na WWW. Po weryfikacji okazało się, że większość
użytkowników chętniej korzysta z urządzeń mobilnych niż tradycyjnych, przy czym strona nie była do
tego dostosowana. Po wdrożeniu wersji serwisu na tego typu urządzenia znacznie zwiększyła się ak-
tywność użytkowników oraz wzrósł wskaźnik rejestracji.
Przygotowanie i wdrożenie programu wsparcia sprzedaży to podobnie jak w cyklu życia produktu tyl-
ko wstępne etapy. Po pierwszym sukcesie organizator, zamiast spoczywać na laurach, powinien pod-
trzymywać zaciekawienie programem. Poprzez nowości w katalogu nagród lub okazje zbierania
dodatkowych punktów uczestnik czuje się stale zmotywowany. Regularnie i adekwatnie budowana
komunikacja powoduje, że czuje się zaangażowany i coraz bardziej związany z produktem czy mar-
ką. Jeśli do tego organizator na bieżąco weryfikuje i rozwija program, można powiedzieć, że projekt
faktycznie „żyje”, a jego funkcjonowanie przekłada się na wyniki sprzedaży i budowanie wizerunku
firmy.

PO PIERWSZYM
SUKCESIE
ORGANIZATOR,
ZAMIAST
SPOCZYWAĆ
NA LAURACH,
POWINIEN
PODTRZYMYWAĆ
ZACIEKAWIENIE
PROGRAMEM

Wspólnie z klubowiczami chcemy celebrować każdą, nawet drobną okazję i przyznawać im dodatkowe punkty. Można je zdobyć
np. z okazji Dnia Matki czy pierwszego dnia wiosny. Pamiętamy także o urodzinach klubowiczów.
Stale dbamy o to, aby uczestnicy czuli się uprzywilejowani i wyróżnieni. W tym roku przeprowadziliśmy trzy edycje akcji
„Weekendowy minimalizm” – 50 najszybszych klubowiczek, które w określonym czasie wprowadziły na platformę programu co
najmniej trzy kody z kosmetyków pielęgnacyjnych, otrzymywało kosmetyczki z sześcioma próbkami w środku. Ponadto człon-
kowie Holistic Club mogli skorzystać z promocji cenowych przy rezerwacji pokoi w wybranych Hotelach Spa Dr Irena Eris.
Same nagrody to nie wszystko. Na bieżąco weryfikujemy poziom zaangażowania uczestników, ich aktywność i czas
spędzany na stronie, urządzenia, z których się logują, statystyki dotyczące płci, wieku czy miejsca zamieszkania. Te da-
ne pozwalają nam lepiej zarządzać samym programem, komunikacją kierowaną do beneficjentów, a także planować dal-
sze działania i dopasowywać program do wymagań klubowiczów, którzy często dzielą się z nami swoimi
spostrzeżeniami w zakładce „Kontakt”. Bardzo doceniamy informacje pozyskane w ten sposób, które często są inspi-
rujące, ale także motywujące nas do dalszego działania.
Wysiłek się opłaca. Od startu do programu przystąpiło już blisko 15 tys. klubowiczów. Z katalogu „Strefa prezentów”

zamówionych zostało dotychczas prawie 7 tys.
nagród. Ogromnym wyróżnieniem dla naszego
programu jest także tytuł „Najlepszego pro-
gramu lojalnościowego wprowadzonego
w 2014 roku” przyznany Holistic Club w tego-
rocznym plebiscycie Loyalty Awards 2014. Je-
steśmy bardzo dumni, że nasz unikatowy
w segmencie dóbr luksusowych projekt został
dostrzeżony przez profesjonalistów. Zmotywo-
wani do ciągłego udoskonalania Holistic Club
czekamy na kolejnych uczestników i już myśli-
my o nowych niespodziankach oraz dalszych
usprawnieniach w programie.
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A ccorHotels za główne kryterium opinii klienta o hotelu uznaje oczywiste zadowolenie
z jakości świadczonych usług, a przede wszystkim poszanowanie dla jego czasu. Dlatego
też będąca prawdziwie innowacyjnym rozwiązaniem na polskim rynku usługa Welcome

przyspiesza żmudne niekiedy czynności związane z zameldowaniem się w danym obiekcie. Usłu-
ga ta jest całkowicie spersonalizowana – klient dwa dni przed przybyciem otrzymuje zaproszenie
do zameldowania się online, następnie dzień przed przyjazdem oferowane mu są przydatne
wskazówki dojazdu do hotelu. Członkowie programu Le Club AccorHotels otrzymują ponadto
unikatowy kod do parkingu. Gdy gość podchodzi do recepcji, klucz do pokoju już na niego cze-
ka, a jego zwrot jest równie łatwy i szybki – wystarczy go po prostu zostawić na recepcji. Faktura
za pobyt dostarczona zostanie drogą e-mailową. Usługa Welcome dostępna jest w większości
hoteli Accor w Polsce.

PUNKTOWANIE W CENIE
Za każdy pobyt goście sieci AccorHotels, dysponującej 2800 placówkami na świecie, otrzymują
punkty, które następnie wymienić można na rozmaite nagrody. System lojalnościowy polegający na
zbieraniu punktów za każdy pobyt w danym hotelu jest atrakcyjny dla klientów ze względu na zniż-
ki na noclegi, nagrody u partnerów (takich jak Europcar, Lufthansa, Air France, Lenotre czy Club
Med), zaproszenia na wyjątkowe wydarzenia (np. kolację przygotowaną przez szefa z 2 gwiazd-
kami Michelina lub koncert Justina Timberlake’a). Punkty Le Club AccorHotels można również wy-
mieniać na mile lotnicze w programach kilkudziesięciu linii lotniczych na całym świecie (Miles &
More, Flying Blue) oraz na cele charytatywne. Z kolei oferta Only On zapewnia do 10 proc. zniż-
ki na każdą cenę, przez cały rok, tylko członkom programu. Unikatową propozycję Programu Le
Club AccorHotels docenił rynek: program został laureatem m.in. Business Traveller Awards dla
najlepszego programu lojalnościowego w 2014 r. oraz Freddie Awards dla najlepszej oferty pro-
mocyjnej w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz Australii i Oceanii.

ORGANIZUJ Z GŁOWĄ
Le Club AccorHotels przygotowało również specjalną ofertę z myślą o przedstawicielach firm i chcą-
cych zorganizować spotkania biznesowe. Usługa Meeting Planner pozwala na wynajem sal kon-
ferencyjnych, zapewnienie usług gastronomicznych podczas spotkań biznesowych oraz pobyty
w hotelach w ramach spotkania. W ramach tego rodzaju programu lojalnościowego klient za każ-
de wydane na ten cel 2 euro otrzymuje 1 punkt.
Dodatkowo w usłudze Meeting Planner obowiązuje zasada potrójnego naliczania punktów, co
oznacza, że punkty Le Club AccorHotels mogą otrzymać jednocześnie organizator spotkania i fir-
ma pośrednicząca, dzięki której organizator wybrał hotel Accor jako miejsce spotkania biznesowe-
go. Po wymianie 2000 punktów (lub ich wielokrotności) członek otrzymuje voucher Le Club
AccorHotels Rewards o wartości 40 euro. Punktami można płacić za wydarzenia.

PARTNEREM PORADNIKA JEST

PORADNIK PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE112

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY LE CLUB ACCORHOTELS
ISTNIEJE NA POLSKIM RYNKU OD 2008 ROKU.
OD TEGO CZASU PRZYSTĄPIŁO DO NIEGO PONAD
PÓŁ MILIONA OSÓB, PODCZAS GDY NA ŚWIECIE JEST TO
JUŻ 21 MILIONÓW. JEDNAKŻE JUŻ DAWNO OFEROWANA
USŁUGA WYKROCZYŁA POZA RAMY ZWYKŁEGO
PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, OFERUJĄC KLIENTOM
SIECI ACCORHOTELS SZEREG UDOGODNIEŃ,
ZWIĄZANYCH NIE TYLKO Z POBYTEM W HOTELU.
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PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE
TO JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH

I NAJPOPULARNIEJSZYCH KATEGORII
W KONKURSIE GOLDEN ARROW

ORGANIZOWANYM PRZEZ
„MEDIA & MARKETING POLSKA”

ORAZ POLSKIE STOWARZYSZENIE
MARKETINGU SMB. PREZENTUJEMY

NAGRODZONE W TYM ROKU PRACE.

NAGRODA: Golden Arrow
AGENCJA: Loyalty Point
KLIENT: IKEA Retail
TYTUŁ PRACY: „IKEA Family”
KATEGORIA: Program lojalnościowy BtoC

Projekt miał dwa główne cele. Obniżenie kosztów funkcjonowania programu IKEA Family o 50 proc.
przy zachowaniu wszelkich benefitów dla klientów oraz wygenerowanie 100 mln dodatkowego przy-
chodu rocznie dzięki zastosowaniu technik komunikacji bezpośredniej. Projekt rozpoczął się od au-
dytu programu. Pierwszy cel – obniżenie kosztów – zrealizowano m.in. przez przeniesienie systemów
informatycznych do Polski, marginalizację formularzy papierowych, wdrożenie kiosków interaktyw-
nych i usprawnienie procesu rekrutacji. Z kolei zwiększenie przychodów to efekt zbudowania bazy
i ulepszenia precyzyjnej komunikacji, a w efekcie zwiększenia częstotliwości zakupów w IKEA. Dzię-
ki projektowi średnia miesięczna rekrutacja do programu wzrosła o 102 proc. przy jednoczesnej ob-
niżce jej kosztów o ponad 50 proc. Liczba transakcji z kartą IKEA Family wzrosła o 93 proc.
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NAGRODA: Wyróżnienie
AGENCJA: PKN Orlen SA
KLIENT: PKN Orlen SA
TYTUŁ PRACY: „Aplikacja Vitay”
KATEGORIA: Program lojalnościowy BtoC

Celem projektu było umożliwienie klientom Vitay zbierania punktów na wirtualną kartę. Dodatko-
wo chodziło o wsparcie sprzedaży na stacjach Orlen poprzez udostępnianie unikatowych, geotar-
getowanych kuponów, a także o pomoc w nawigowaniu klientów do najbliższej stacji Orlen
i lokalizację klientów Vitay.
Odpowiedzią na te potrzeby było stworzenie aplikacji mobilnej przeznaczonej dla klientów Vitay,
w pełni zintegrowanej z systemami bazodanowymi i zastąpienie plastikowej karty kartą wirtualną.
Przygotowano także pakiet dodatkowych korzyści i bonusów, które klienci mogą otrzymać poprzez
korzystanie z kuponów promocyjnych. Aplikacja zadebiutowała w Google Play 1 kwietnia 2015 r.
Dwa miesiące później wystartowała kampania promocyjna. Efektem było ponad 14 tys. pobrań
aplikacji i response rate na poziomie 22 proc. (liczba klientów, która zrealizowała kupon poprzez
aplikację/liczbę pobrań aplikacji). Odnotowano także wzrost sprzedaży o 18 proc. (porównanie za-
kupów klientów przed zainstalowaniem aplikacji i po instalacji).

NAGRODA: Wyróżnienie
AGENCJA: Albedo Marketing
KLIENT: Whirlpool Polska
TYTUŁ PRACY: „Zyskuj z szóstym zmysłem”
KATEGORIA: Program lojalnościowy BtoB

Celem był wzrost udziałów sprzedaży marki Whirlpool w kanale studiów kuchennych. Odbyło się to
dzięki zwiększeniu liczby studiów biorących udział w programie oraz częstszym rekomendacjom
produktów Whirlpool przez projektantów. Bazą programu był katalog nagród i mechanizm zbiera-
nia punktów. Akcji towarzyszyła także bardzo ciekawa komunikacja.
Jury doceniło efektywność działań – wzrost udziałów Whirlpool w sprzedaży studiów kuchennych
o 23,5 proc. oraz dwukrotnie większą sprzedaż zestawów złożonych z pięciu lub więcej urządzeń
(w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku).
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