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Pierwsza w Polsce baza wiedzy dotycząca programów lojalnościowych oparta na cyklicznych badaniach uczestników 
programów lojalnościowych (lata 2012-2019) oraz marketerów (2019).

•  N=1426 osób posiadających choć jeden program lojalnościowy 
•  badanie CAWI na panelu internetowym Kantar Klub na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie internautów
•  kwoty do badania ustalone na podstawie badania telefonicznego na reprezentatywnej próbie Polaków LI 2018

•  poziom uczestnictwa i aktywności w programach lojalnościowych
•  powody i bariery uczestnictwa w programach lojalnościowych
•  pożądane cechy programów lojalnościowych
•  wpływ programów lojalnościowych na biznes
•  preferencje dotyczące komunikacji w programach lojalnościowych
•  oceny konkretnych programów lojalnościowych:

– poziom zadowolenia
– Net Promoter Score
– główne powody uczestnictwa
– najważniejsze zalety i wady
– fakt, częstotliwość i postać redempcji
– obsługa programu lojalnościowego
– ocena poszczególnych cech programu
– ocena wpływu na biznes

METODOLOGIA BADANIA KONSUMENCKIEGO 2019

ZAKRES BADANIA KONSUMENCKIEGO 2019

LICZEBNOŚĆ DLA SZCZEGÓŁOWO PRZEBADANYCH PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

Autorzy badania: 

LOYALTY INSIGHT 

LICZBA WYWIADÓW
DLA PROGRAMÓW
LOJALNOŚCIOWYCH 
SIECI SPOŻYWCZYCH 1632

Moja Biedronka
Aplikacja Lidl Plus
Kaufland – Payback
Tesco Clubcard
Aplikacja ŻAPPKA
Skarbonka Auchan
Rodzinka Carrefour

LICZBA WYWIADÓW
DLA PROGRAMÓW
LOJALNOŚCIOWYCH
SIECI DROGERII  860

Aplikacja Klub Rossmann
Karta Hebe
Lifestyle Super-Pharm
Douglas
Sephora

LICZBA WYWIADÓW
DLA PROGRAMÓW
LOJALNOŚCIOWYCH STACJI
BENZYNOWYCH  735

BP Payback
Orlen Vitay
Shell Clubsmart
Lotos Navigator
Circle K Extra Club

Gabriela Siemieniuch-Grygiel,
chief strategy officer H2H.tech

Marek Kosakowski
chief executive officer H2H.tech

O BADANIU MIEJSCE NA INNOWACJE

„Nic nie tracę, a zawsze mogę coś zyskać” – to najczęściej udzie-
lana odpowiedź na pytanie o powód uczestnictwa konsumentów 
w programach lojalnościowych w badaniu agencji H2H.tech, nad 
którym objęliśmy patronat. Odpowiedź wydaje się oczywista, 
można byłoby przewidzieć ją intuicyjnie, ale jednak warto się nad 
nią chwilę zastanowić. 
Bo rynek programów lojalnościowych wciąż zaskakuje. Wyda-
wałoby się, że konsumenci są już zmęczeni programami i „wszyst-
ko już było”. Tymczasem okazuje się, że „przełączenie” branży 
na bardzo wygodne aplikacje mobilne, które zastępują karty, 
może wiele zmienić. 
W gruncie rzeczy mamy do czynienia z ilorazem, gdzie nad kreską 
są korzyści, nagrody, wizerunek marki i programu, a pod kreską 
– konieczny wysiłek konsumenta, jaki musi podjąć, uczestnicząc 
w nim. I właśnie aplikacje mobilne, a także inne usprawnienia 
dużo zmieniają w mianowniku tego ułamka. 
Tu upatrywałbym przynajmniej część sukcesu nowych projektów, 
takich jak Żappka, Lidl Plus, a wcześniej Rossmann, które namie-
szały sporo na rynku. 
A co z licznikiem ułamka? Konsumenci w cytowanym badaniu 
H2H.tech wciąż mówią o tym, że patrzą na korzyści. Ale ich 
wymiar także się zmienia. Niekoniecznie to już musi być telewizor 
czy ekspres, ale np. usprawnienie obsługi, pomoc organizacjom 
charytatywnym. Ważna jest też natychmiastowość korzyści, nawet 
jeżeli nie są one bardzo duże.
Jest więc w programach przestrzeń do innowacji. Chodzi zarówno 
o to, co konsument musi dać operatorowi, jak i o to, co może 
zyskać. Nie zdziwię się, jeżeli w nadchodzącym roku pojawią się 
nowe ciekawe programy lojalnościowe, które znów przyciągną 
wielu użytkowników.
Nowością z ostatnich dni jest relaunch programu Mastercard Bez-
cenne Chwile, któremu poświęcamy w tym dodatku o lojalności 
więcej uwagi. Pojawiają się tam ciekawe nowości jak odwrócona 
redempcja czy ciekawe, nowe kategorie nagród. 
Warto dogłębnie przeanalizować prezentowane w tym raporcie 
dane, bo program lojalnościowy to nie tylko „must have”, ale 
przede wszystkim narzędzie wspomagające marki. 

Tomasz Wygnański
redaktor naczelny „MMP”
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Rynek programów lojalnościowych rozwija się zarówno w Polsce, jak i za granicą. Porównując średnią liczbę programów, w których 
uczestniczy statystyczny użytkownik tej kategorii widzimy, że polski portfel rozwiązań lojalnościowych charakteryzuje dynamiczny 
wzrost - 37% YoY - choć w liczbach bezwzględnych wciąż daleko nam do USA.

Rozwój rynku programów lojalnościowych idzie w parze ze stabilizacją poziomu penetracji tej kategorii wśród Polaków 
– przez ostatnie 3 lata utrzymuje się ona na poziomie prawie 60%* (ostatnia skokowa zmiana, bo o 17 p.p. z poziomu 41% 
do 58%, miała miejsce właśnie po starcie „Mojej Biedronki”). 

I choć sam fakt uczestnictwa nie oznacza faktycznego zaangażowania w daną propozycję, to kilkudziesięcioprocentowy 
wzrost powyższej zmiennej dowodzi, że potencjał rynku programów lojalnościowych nie został jeszcze osiągnięty. 
Tak istotną zmianę tłumaczyć możemy pojawieniem się kilku bardzo ważnych premier, które mogły wzbogacić nasze portfele 
czy telefony. Od uruchomienia programu „Moja Biedronka” (wrzesień 2016), który w lutym tego roku przekroczył 7 milionów 
uczestników, w branży spożywczych sieci handlowych pojawiły się kolejne, duże lojalnościowe projekty – aplikacje mobilne 
„Lidl Plus” i „Żappka”. Wiele programów zyskało też nową odsłonę – wystarczy wspomnieć propozycje takich marek jak 
H&M, Empik czy Polomarket.

Uczestnicy programów lojalnościowych
deklarują uczestnictwo w średnio 8,6 programach.

Co 6.* Polak uczestniczy w przynajmniej jednym
programie lojalnościowym.

* Źródło: Bond loyalty Report 2016, 2017, 2019

* Źródło: ARC Monitor Programów Lojalnościowych 2019 

PENETRACJA

POLSKA USA*

6,3 8,6 13,4 14,3 14,8
2018 2019 2016 2017 2019

FAST FACTS

Tekst i opracowanie: Gabriela Siemieniuch-Grygiel,
chief strategy officer H2H.tech

PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH3P 

TOP 3 BRANŻE

SIECI SPOŻYWCZE
91%

1. MOJA BIEDRONKA  69%

2. TESCO CLUBCARD

3. LIDL PLUS

1. KLUB ROSSMANN  53%

 2. ROSSNĘ!

3. KARTA HEBE

1. ORLEN VITAY  28%

 2. BP PAYBACK

3. SHELL CLUBSMART

DROGERIE
65%

STACJE BENZYNOWE
53%

POPULARNOŚĆ
Jak łatwo się domyślić, ze względu na częstotliwość zakupu, jak i jego istotny udział w konsumenckim portfelu, najbardziej 
popularne są programy sieci spożywczych. Aż 91% uczestników programów lojalnościowych uczestniczy w przynajmniej 
jednym takim programie. Drugą pod względem popularności branżą są drogerie (65% uczestników programów lojalnościo-
wych jest uczestnikiem przynajmniej jednego programu sieci drogerii) z liderem w postaci „Klubu Rossmann”. Ostatnie 
miejsce na podium przypada stacjom benzynowym (53%). Kolejne dwie pozycje zajmują branże: odzieżowo-obuwnicza 
oraz wyposażenia wnętrz i artykułów budowlanych.

Przedstawione powyżej programy nr 1 to 3 największe projekty z 3 głównych branż. Natomiast obecnie w Polsce funkcjonuje 
ponad 100 konsumenckich programów lojalnościowych! Tylko 8 z nich przekracza 30% penetracji wśród uczestników progra-
mów lojalnościowych. 

55 programów > 1%8  programów > 30% 26 programów > 10%

TOP 5 PENETRACJI

1. MOJA BIEDRONKA  69%

2. KLUB ROSSMANN  53% 

3. PAYBACK  50%

4. TESCO CLUBCARD  41%

5. LIDL PLUS  37%   

Sporo mówi się o ostatnich akwizycjach (np. Metlife, eSky) największego programu 
wielopartnerskiego w Polsce – platformy „Payback”. Program chwali się bazą 9,5 
miliona aktywnych użytkowników, jednak na podstawie wskazań konsumentów 
zajmuje pozycję numer 3 w powyższym rankingu. Gdyby pod uwagę wziąć wyłącz-
nie bezpośrednie wskazania marki „Payback”, a wyłączyć wskazania partnerów 
takich jak BP czy Kaufland, marka „Payback” spadłaby na 7. miejsce (co może być 
dobrą wiadomością dla największych partnerów operatora). Wciąż wysoka, trzecia 
lokata jest efektem ostatnich działań firmy „Payback”, która po bardzo mocnym 
starcie przeszła trudny okres odejść ważnych partnerów (np. Real, Smyk, BZ WBK, 
Allegro, Empik). Jednak w 2018 r. do programu dołączył Kaufland, dzięki czemu do 
maja tego roku „Payback” zyskał 3,5 miliona nowych uczestników. Po trwającym 
prawie 2 lata rozwodzie, do grona partnerów powróciło także Allegro. 

Przebojem do listy największych programów lojalnościowych wdarła się aplikacja mobilna „Lidl Plus”, która w stosun-
kowo krótkim czasie uzyskała penetrację wśród uczestników programów lojalnościowych równą 37%. Co więcej, 16% 
użytkowników tej aplikacji uważa, że zawiera ona coś unikatownego („Czy jest coś co uważa Pan(i) za unikatowe 
w ramach tego programu, z czym nie spotkał(a) się Pan(i) nigdzie indziej?”) - jest to najwyższy wśród sieci spożyw-
czych wynik. Najczęściej wskazywane unikatowe funkcjonalności programu „Lidl Plus” to e-zdrapki i e-paragony.
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1. KLUB ROSSMANN  84%1. LIDL PLUS  84%

2. PROGRAM X

3. PROGRAM Y

4. ŻAPPKA 81%

5. PROGRAM Z

TOP 5 ZAANGAŻOWANIA - T2B

Jak wspomniałam wcześniej, sam fakt popularności programu, posiadania karty czy aplikacji nie przesądza jeszcze o sukce-
sie projektu. Kluczowy jest poziom zaangażowania w daną propozycję. I tu przykładem gracza, który zasługuje na wyróżnie-
nie jest program „Żappka”, który choć nie należy jeszcze do największych, to może pochwalić się jednym z najwyższych 
poziomów zaangażowania uczestników w program. Liderami tego zestawienia są „Klub Rossmann” oraz „Lidl Plus”, gdzie 
84% uczestników tych programów deklaruje, że są bardzo lub raczej zaangażowani.

Wysokie zaangażowanie w program „Żappka” może być związane między innymi z bardzo wysoką oceną tego programu 
na wymiarze: „Ten program jest DOPASOWANY DO MOICH POTRZEB I PREFERENCJI (np. otrzymuję spersonalizowane 
oferty)”, gdzie odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak” udzieliło 60% użytkowników programu, przy średniej dla 
branży wynoszącej 43%.
Łatwo zauważyć też, że programy o najwyższym współczynniku zaangażowania to aplikacje mobilne, które w branży 
programów lojalnościowych zdefiniować mogą najbliższą…

BARDZO ZAANGAŻOWANY – np. „wiem, ile mam punktów / jaki mam status / jaka zniżka / bonus mi przysługuje w programie 
i zawsze staram się z programu korzystać”

RACZEJ ZAANGAŻOWANY – np. „od czasu do czasu sprawdzam, co nowego jest oferowane w programie i ile mam w nim 
punktów / jaki jest mój status”

2018

60%

16%

24%

2019

66%

17%

17%

2018

26%

49%

29%

2019

41%

32%

28%

PRZYSZŁOŚĆ

MAM I AKTYWNIE KORZYSTAM 

MAM, ALE NIE KORZYSTAM

NIE POSIADAM TEJ APLIKACJI

TAK 

NIE

NIE WIEM

Jednym z predyktorów rozwoju branży lojalnościowej jest chęć korzystania z programów za pomocą nowych narzędzi. 
Okazuje się, że coraz częściej korzystamy z lojalnościowych aplikacji mobilnych – wzrost o 6 p.p. YoY - oczywiście osiągnięty 
także dzięki największym graczom na tym rynku. Co ważne, rośnie również segment osób, które choć nie użytkują programu 
w wersji mobilnej, to deklarują taką chęć (wzrost o 15 p.p. – 41% w fali 2019 badania Loyalty Insight vs 26% w fali 2018).

KORZYSTANIE
wśród odpowiedzi „tak” na pytanie:

„Czy ten program posiada aplikację mobilną?”

CHĘĆ KORZYSTANIA
wśród odpowiedzi „nie” i „nie wiem” na pytanie:
„Czy ten program posiada aplikację mobilną?”

TOP2 BOXES = 61%

Aż 61% uczestników programów lojalnościowych
jest otwartych na kolejne propozycje z tej kategorii.

Ponadto im młodsi respondenci, tym chęć uczestnictwa w większej liczbie programów lojalnościowych większa, co dodatkowo 
wzmacnia pozytywną perspektywę dla kategorii. 

Kolejny pozytywny sygnał otrzymujemy, pytając uczestników wprost: „Czy chciał(a)by Pan(i) uczestniczyć w większej liczbie
programów lojalnościowych niż obecnie?”

CHĘĆ UCZESTNICTWA W WIĘKSZEJ
LICZBIE PROGRAMÓW

TOP 2 BOXES
W SEGMENTACH

21%

40%

25%

11%

2%

1. ZDECYDOWANIE TAK

2. RACZEJ TAK

3. ANI TAK, ANI NIE

4. RACZEJ NIE 

5. ZDECYDOWANIE NIE

15-24 LATA

25-39 LAT

40-59 LAT

60+ LAT

81%

70%

56%

47%

KOMENTARZE      EKSPERTÓW
A gdyby tak wyeliminować plastik
z naszych portfeli? Cieszy mnie 
widoczna zmiana preferencji klien-
tów i chęć przejścia na rozwiązania 

mobilne. Oby tylko właściciele programów zdołali 
w angażujący i jednocześnie prosty sposób sprostać 
tym oczekiwaniom.

„ Czas programów lojalnościowych 
jeszcze się nie skończył, wręcz 
przeciwnie – ich dynamiczny rozkwit 
jest przed nami. Naszym celem jest 

dalszy rozwój, narzędzi do skutecznej komunikacji 
oraz interakcji z klientami.

„
Daria Rybińska

 head of customer engagement
and customer knowledge

dunnhumby Central Europe

Andrzej Milewski
dyrektor biura rozwoju relacji
z klientami i partnerami
PKN ORLEN S.A.
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BYĆ CZY NIE BYĆ…
W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

Rynek programów lojalnościowych w Polsce przeżywa dynamiczny wzrost. Kolejne projekty pojawiające się na rynku 
starają się zachęcić do udziału miliony Polaków. Czym powinni kierować się marketerzy, chcąc przekonać klientów do rozpo-
częcia przygody w programie lojalnościowym? Co powoduje, że Polacy tak chętnie biorą udział w tego rodzaju aktywa-
cjach? Jakie czynniki determinują ich decyzje, a jakie są powodem rezygnacji z udziału w programie? 

Odpowiedzi na te pytania znajdziemy analizując, bariery wskazane przez Polaków, którzy nie przystąpili do programów 
lojalnościowych oraz kluczowe powody przystąpienia wskazane przez tych, którzy podjęli decyzję na tak.

Tekst i opracowanie: Marek Kosakowski,
chief executive officer H2H.tech

27%
25%
25%
24%
21%

20%
20%
 8%
 8%
8%
7%

 6%
2%

13%

BARIERY PRZYSTĄPIENIA
DO PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH W POLSCE

POWIEDZIAŁ(A) PAN(I), ŻE NIE JEST PAN(I) UCZESTNIKIEM ŻADNEGO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO.
PROSZĘ POWIEDZIEĆ, DLACZEGO NIE KORZYSTA PAN(I) Z PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH?

Nie spotkałem(-am) się jeszcze z programem lojalnościowym, który byłby dla mnie atrakcyjny 

Obawiam się otrzymywania zbyt dużej ilości różnych wiadomości (e-mail, SMS i\lub telefon)

Nagrody, które oferują programy lojalnościowe, są nieatrakcyjne, niewarte zachodu

Czas potrzebny na zebranie punktów w programach lojalnościowych jest zbyt długi

Nie mam swoich ulubionych sklepów i marek w programach, których mógłbym uczestniczyć

Obawiam się o bezpieczeństwo/ew. wyciek moich danych osobowych

Nie chcę, aby firmy/marki posiadały zbyt dużo informacji o mnie i o tym, co kupuję 

Udział w programach lojalnościowych wymaga zbyt dużego wysiłku i zaangażowania

Zasady zdobywania punktów i nagród w programach lojalnościowych są niezrozumiałe

Obawiam się otrzymywania komunikacji (e-mail, SMS), która nie będzie dla mnie interesująca

Programy lojalnościowe są nudne, nie oferują żadnych emocji

Marki i usługi, z których korzystam, nie oferują żadnych programów lojalnościowych

Programy, którymi mógłbym\mogłabym być zainteresowana, nie oferują aplikacji

Nie wiem\trudno powiedzieć

Pierwszy z elementów jest zbiorem kilku obszarów, które są kluczowe dla klientów, aby mogli ocenić korzyści\benefity z przystą-
pienia do programu. Osoby podejmujące decyzje o przystąpieniu do programu lojalnościowego analizują racjonalnie: Czy 
program jest dla mnie atrakcyjny? Czyli jest to program w miejscu, do którego chodzę bardzo często? Czy nagrody\benefity 
w programie są dla mnie\mojej rodziny atrakcyjne? Co muszę zrobić, żeby zdobyć nagrodę w programie? Jak długo będę 
„zbierać” na nagrodę? lub podejmują decyzję, stwierdzając, że jest to dodatkowy benefit za zakupy, które i tak realizują.
Decyzja o przystąpieniu do programu jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia procesu tzw. lojalności transakcyjnej. Jest ona 
pierwszym poziomem budowania lojalności klienta i skupia się na ponawianiu procesu zakupowego, który jest wstępem do 
budowy lojalności emocjonalnej.

GŁÓWNY POWÓD UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

JAKI JEST GŁÓWNY POWÓD PANA(-I) UCZESTNICTWA W TYM PROGRAMIE?
CZY JEST COŚ, CO UWAŻA PAN(-I) ZA UNIKATOWE W RAMACH TEGO PROGRAMU,

Z CZYM NIE SPOTKAŁ(-A) SIĘ PAN(-I) NIGDZIE INDZIEJ?

39%

12%

10%

9%

8%

8%

7%

3%

I TAK KUPUJĘ PRODUKTY / USŁUGI TEJ MARKI / W TYM SKLEPIE
– NIC NIE TRACĘ, A ZAWSZE MOGĘ COŚ ZYSKAĆ

TEN PROGRAM POSIADA APLIKACJĄ MOBILNĄ

TEN PROGRAM JEST DOPASOWANY DO MOICH POTRZEB
(POD WZGLĘDEM OFERT, NAGRÓD, KOMUNIKACJI)

NIE MA KONKRETNEGO POWODU,
ZAPISAŁ SIĘ OT TAK, BEZ REFLEKSJI

TEN PROGRAM OFERUJE BARDZO ATRAKCYJNE NAGRODY

OSOBA PROPONUJĄCA TEN PROGRAM
BYŁA PRZEKONUJĄCA, MIŁA

TEN PROGRAM SPRAWIA, ŻE CZUJĘ SIĘ WYRÓŻNIONY,
DOCENIONY JAKO KLIENT

TEN PROGRAM MA PROSTE I PRZEJRZYSTE ZASADY

Brzmi to oczywiście banalnie, jednak pamiętajmy, że częstym błędem
w projektowaniu programów lojalnościowych jest koncentracja na zbudowaniu

zbyt skomplikowanej oferty startowej oraz skupieniu się na
elementach emocjonalnych, które kluczowe stają się dopiero w momencie,

gdy uczestnik programu już w nim funkcjonuje.

OCENĘ
ATRAKCYJNOŚCI
PROGRAMU

PROSTOTĘ I ŁATWOŚĆ
ZROZUMIENIA
ZASAD

ZGODĘ NA
UDOSTĘPNIENIE
SWOICH DANYCH

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU
JEST WARUNKOWANA GŁÓWNIE PRZEZ 3 ELEMENTY:
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Odrębną grupę, wpływającą na decyzję o przystąpieniu do programu lojalnościowego, stanowią czynniki związane 
z bezpieczeństwem danych osobowych oraz komunikacją w ramach programu. Kluczową barierą dla co 4. osoby rezygnują-
cej z przystąpienia do programu lojalnościowego jest obawa przed zbyt dużą ilością przewidywanej komunikacji marketingo-
wej. Natomiast dla 20% Polaków rezygnujących z przystąpienia najważniejszym czynnikiem są 2 zagrożenia: wyciek danych 
osobowych oraz przekazanie szczegółowych informacji o realizowanych zakupach. Jest to z jednej strony ewidentny dowód 
na wzrost świadomości konsumenckiej w Polsce, z drugiej wskazówka dla marketerów, aby jeszcze lepiej korzystać z zasad 
permission marketingu oraz komunikować już w fazie wstępnej (aplikacja\formularz przystąpienia do programu) kluczowe 
zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Powyższe bariery\powody przystąpienia nie różnią się znacząco w najpopularniejszych branżach oferujących programy lojalno-
ściowe w Polsce. Jeżeli chodzi o różnice, na uwagę zasługuje, fakt, że dla 12% osób przystępujących do programów lojalnościo-
wych w sieciach spożywczych możliwość korzystania z aplikacji mobilnej jest kluczowym czynnikiem decyzji o przystąpieniu. Innym 
elementem różnicującym jest udział osoby obsługującej\zapraszającej do programu, który to w przypadku branży drogeryjnej 
zdecydowanie zyskuje na znaczeniu.
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I TAK KUPUJĘ PRODUKTY / USŁUGI TEJ MARKI / W TYM SKLEPIE
– NIC NIE TRACĘ, A ZAWSZE MOGĘ COŚ ZYSKAĆ

TEN PROGRAM POSIADA APLIKACJĄ MOBILNĄ

TEN PROGRAM JEST DOPASOWANY DO MOICH POTRZEB
(POD WZGLĘDEM OFERT, NAGRÓD, KOMUNIKACJI)

NIE MA KONKRETNEGO POWODU,
ZAPISAŁ SIĘ OT TAK, BEZ REFLEKSJI

TEN PROGRAM OFERUJE BARDZO ATRAKCYJNE NAGRODY

OSOBA PROPONUJĄCA TEN PROGRAM
BYŁA PRZEKONUJĄCA, MIŁA

TEN PROGRAM SPRAWIA, ŻE CZUJĘ SIĘ WYRÓŻNIONY,
DOCENIONY JAKO KLIENT

TEN PROGRAM MA PROSTE I ORZEJRZYSTE ZASADY

SIECI SPOŻYWCZE DROGERIESTACJE BENZYNOWE

GŁÓWNY POWÓD UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

JAKI JEST GŁÓWNY POWÓD PANA(-I) UCZESTNICTWA W TYM PROGRAMIE?
CZY JEST COŚ, CO UWAŻA PAN(-I) ZA UNIKATOWE W RAMACH TEGO PROGRAMU,

Z CZYM NIE SPOTKAŁ(-A) SIĘ PAN(-I) NIGDZIE INDZIEJ?

Drugim elementem wpływającym na decyzję o przystąpieniu do programu jest prostota i przejrzystość zasad. Najprostszym 
testem jest weryfikacja zrozumienia zasad programu podczas obsługi kasowej klienta w sieci spożywczej, kawiarni czy stacji 
benzynowej.

EMOCJE W PROGRAMACH LOJALNOŚCIOWYCH

Czy zatem projektując program lojalnościowy, powinniśmy
skoncentrować naszą uwagę jedynie na racjonalnych elementach,

prostocie oraz bezpieczeństwie danych naszych klientów?

Odpowiedź jest bezpośrednio związana z cyklem życia klienta w programie lojalnościowym. W momencie przystępowania 
do programu lojalnościowego faktycznie wymienione wcześniej czynniki są kluczowe i niezbędne do skutecznego zaprosze-
nia. Elementy związane z personalizacją, indywidualnym doświadczeniem (dopasowanie oferty do indywidualnych wyma-
gań\potrzeb) oraz emocjami są kluczowe, gdy skupiamy się na wytworzeniu lojalności emocjonalnej. Zyskują one na 
znaczeniu jak dobre wino, im dłużej jesteśmy w programie, tym większe mają znaczenie dla utrzymania zaangażowania.

Potwierdzenie tej reguły znajdziemy w ostatnich badaniach Gartner 2019 Loyalty Intelligence Report, w których przebadano 
187 największych programów lojalnościowych na świecie. Wyniki wskazują, że prawie wszystkie z nich oferują korzyści racjo-
nalne (zniżki, nagrody, cashback), ale najbardziej rosnącą grupą benefitów są oferty indywidualne, oddziaływujące na 
emocje uczestników (m.in. oferty urodzinowe, wcześniejsze testowanie produktów, dostęp do zamkniętych eventów oraz 
ofert), które oferuje już 78% programów (wzrost z poziomu 61% w 2018).

2018

61%

2019

78%

Źródło: Gartner 2019 Loyalty Intelligence Report
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„ Bartosz Kwiatek,
H&M sales market east loyalty manager

Najważniejsze w rekrutacji oraz podtrzymaniu aktywności posiadaczy konta w programie lojalno-
ściowym są dostępność i przejrzystość oferty. Dostępność – to na pewno możliwość przystąpienia 
do programu w formie najwygodniejszej dla klienta. Strona WWW lub aplikacja, która nie będzie 
wymagała uzupełniania skomplikowanych formularzy, czy też oczekiwania na wyrobienie tradycyj-

nej, fizycznej karty – na pewno będą elastyczną opcją stworzenia konta w programie, czy też jego użytkowania 
i korzystania z ofert lojalnościowych. Przejrzystość – klient chce wiedzieć, na co może liczyć i kiedy może otrzymać 
dodatkowe benefity wynikające z bycia w programie lojalnościowym. Często firmy próbują zbudować wokół 
swojej oferty skomplikowaną narrację – to na pewno nie ułatwia budowania aktywnej bazy i nawiązania bliższej 
relacji z klientem. W tym wypadku najbardziej pomaga personalizacja poprzez komunikację bezpośrednią do 
użytkowników programu lojalnościowego oraz segmentacja na podstawie historii transakcji lub zainteresowań 
klienta – takie dane możemy otrzymać na przykład, przeprowadzając ankietę wśród użytkowników programu 
odnośnie dozainteresowania ofertą. Dodatkowo atutem jest utworzenie kilku poziomów członkostwa – tak, aby 
klienci mogli cieszyć się z osiągnięcia kolejnych benefitów, dostępnych dla określonej grupy. Kluczowe jest skupie-
nie się na analizie dostępnych danych, takich jak np. wykorzystanie poszczególnych ofert, liczby zgłoszeń w konkur-
sach, współczynnik odsłon ofert czy nawet efektywności naszego newslettera – taka analiza pomoże nam bliżej 
zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz utrzymać ich aktywność.

KOMENTARZE EKSPERTÓW„
Krzysztof Stremler

niezależny ekspert ds. programów lojalnościowych

Powyższe wnioski precyzyjnie definiują bariery wpływające na współczynnik konwersji „member/-
non-member”. Wskazane powody dotyczące wysokich oczekiwań konsumentów co do korzyści 
wynikających z uczestnictwa w programach (grupując odpowiedzi dotyczące tej tematyki otrzy-
mamy 76% wskazań), przy jednocześnie niskiej skłonności do zaangażowania z ich strony stawia-

ją przed marketerami olbrzymie wyzwanie. Polega ono na wypracowaniu takiej percepcji programu lojalnościowe-
go, która pozwoli konsumentowi na pokonanie bariery wejścia – nie wystarczy skupić się jedynie na technicznych 
aspektach związanych z „zapisaniem się” do programu. Kolejną barierą wynikającą z badania jest chęć zachowa-
nia przez konsumentów maksimum prywatności (grupując odpowiedzi dotyczące tego zagadnienia, otrzymamy 
73% wskazań). To kolejne wyzwanie, gdyż w dzisiejszych czasach pozyskiwanie danych o zachowaniach nabyw-
czych konsumentów i ich preferencjach oraz skuteczne ich wykorzystanie staje się jednym z głównych czynników 
decydujących o wdrożeniu programu lojalnościowego. Na koniec chciałbym podzielić się refleksją na temat 
„oceny”, jaką respondenci, biorący udział programach, wystawili ich twórcom – tylko 3% (!) z nich czuje się wyróż-
nionych i docenionych… Oznacza to, że mimo oferowanych benefitów, organizatorom programów nie udało się 
sprawić, aby ich uczestnicy poczuli się z marką wyjątkowo. Czy nie oznacza to, że prowadząc programy lojalno-
ściowe, zbyt mocno koncentrujemy się na działaniach mających mierzalne przełożenie na realizację celów sprze-
dażowych, a zapominamy o tym, aby powiedzieć konsumentowi: „Dziękuję, że jesteś”?

Programy lojalnościowe detalistów przechodzą rewolucję zarówno w swojej formie, jak i funkcji – z prostych programów 
punktowych, które dawały zniżki, zmieniają się w wielofunkcyjne systemy oferujące korzyści zarówno dla konsumentów, jak 
i retailerów.

Uchwycenie funkcji programów lojalnościowych stosowanych przez detalistów nie jest dziś proste. W ciągu kilku ostatnich 
lat ewoluowały one w wielu przypadkach tak bardzo, że w swej istocie stały się z gruntu innym narzędziem niż pierwotna 
zdrapka w prostych krokach prowadząca do materialnej nagrody. I choć te zdrapki i naklejki nie zniknęły ze sklepów, 
w wielu miejscach towarzyszą im, a częściej jednak zupełnie je wypierają, aplikacje czy wręcz platformy budujące lojalność 
klientów w inny sposób i na nowych podstawach. Programy lojalnościowe nie tylko stały się istotną i pełnoprawną częścią 
komunikacji marketingowej, ale też dają detalistom wiedzę o konsumentach na nieosiągalnym do niedawna poziomie. To 
wszystko zarówno dzięki otwarciu się konsumentów na nowe techniki marketingowe, jak i technologii. 

– Gdybym miał wskazać, kto wyznacza trendy w tym aspekcie, bez wątpienia byłaby to Żabka [wprowadzona w marcu br. 
aplikacja Żappka w październiku br. miała ponad 2 mln użytkowników – przyp. red.]. Jej aplikacja nie tylko odniosła 
spektakularny sukces, ale też bezsprzecznie spowodowała pewne wzmożenie w branży. Inne sieci na pewno będą się jej 
przyglądać i udoskonalać swoje rozwiązania – mówi Przemysław Orłowski, managing partner w Loyalty Point. Technologia 
daje dziś jego zdaniem detalistom ogromne możliwości (chociażby w związku z PSD2). – Dziś wielu klientów, zwłaszcza tych 
zasobniejszych, wydających więcej, wychodzi na zakupy wyłącznie z telefonem, z którego czerpią wiedzę i którym płacą. 
Dlatego „wejście do tej słuchawki” jest dziś dla detalistów kluczowe i może decydować o ich sukcesie – podkreśla. Warto, 
jak twierdzi, na początek zainwestować – bo kwestia początkowych starań, by nakłonić klienta do udzielenia wszystkich 
zgód, by detalista mógł się w tym telefonie znaleźć, to jest koszt – by później móc czerpać korzyści. Wykorzystanie pełnego 
potencjału technologii, od geolokalizacji i analizy danych, jakie można w ten sposób zebrać na temat konsumentów, może 
dać detaliście ogromną przewagę także w kontaktach z producentami.

Wielofunkcyjne systemy

Uruchomiona w kwietniu tego roku aplikacja „Lidl Plus”, która w krótkim czasie pobrana została przez niemal cztery miliony 
użytkowników (stan na 10 października br.), pozwala klientom korzystać z dostępu do promocji, rabatów, ale też e-parago-
nów i wydłużonych terminów zwrotów artykułów przemysłowych. Każde użycie aplikacji nagradzane jest dodatkowym 
rabatem – zdrapką.

Stworzyliśmy aplikację Lidl Plus tak, aby spełniała oczekiwania i potrzeby naszych klientów. Jesteśmy świa-
domi, jak ważne jest, by aplikacja dawała klientom dodatkowe benefity jak np. specjalne promocje 
cenowe, podgląd najnowszej oferty. Klienci traktują też aplikację jako źródło informacji np. podczas szuka-
nia najbliżej zlokalizowanego obiektu czy godzin otwarcia sklepu. – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, 
head of corporate communication Lidl Polska. 

Dodaje, że istotną rzeczą jest przy tym prostota obsługi aplikacji. – Ważne, by była na tyle przejrzysta, aby obsługiwać ją 
intuicyjnie – uważa. Lidl Plus jest do pobrania nieodpłatnie w sklepie Google Play i App Store. Zarejestrowani użytkownicy 
aplikacji mają możliwość logowania do sklepu internetowego Lidla bez osobnej rejestracji, z wykorzystaniem tych samych 
danych.

Przykład aplikacji Lidla jest kwintesencją funkcji, jakie program lojalnościowy musi dziś spełniać, by odpowiadać potrze-
bom klientów. Ma być możliwie blisko konsumenta, czyli najlepiej w jego telefonie, oferować zniżki bądź inną gratyfikację 
przy okazji zakupów, ponieważ wciąż stanowią one główny bodziec lojalizujący, stanowić źródło – najlepiej personalizowa-
nych – informacji, ale też muszą gwarantować dodatkowe korzyści w postaci lepszego serwisu czy nawet bardziej abstrak-
cyjnych, niematerialnych wartości. Sieć drogerii Super-Pharm, która ostatnio zdecydowała się na zmiany w swoim progra-
mie „Klub LifeStyle” zdecydowała się na przykład dodać do swojej aplikacji funkcjonalność pozwalającą użytkownikom 
przekazywać zdobyte w czasie zakupów punkty na wsparcie organizacji charytatywnych.

„Klub LifeStyle” był jednym z prekursorów programów lojalnościowych w Polsce. Z tej pozycji możemy 
bardzo dokładnie zaobserwować, jak wielkie zmiany zaszły w tym segmencie rynku. Coraz większe 
grono konsumentów, zamiast gromadzić punkty z myślą o konkretnych gratyfikacjach dla siebie, pragnie 
się nimi dzielić. Z tego powodu od początku planowania zmian w „Klubie LifeStyle” naszym priorytetem 
było stworzenie możliwości wspierania organizacji charytatywnych. Co więcej, chcieliśmy, aby klubowi-
cze mieli realny wkład we wprowadzane przez nas modyfikacje, dlatego decyzję o tym, które organiza-
cje będziemy wspierać, oddaliśmy w ich ręce” – tłumaczy Adam Kołodziejczyk, prezes zarządu Super-
–Pharm Poland. 

Fundacje, które można wesprzeć w ramach aplikacji, wybrano w wyniku głosowania zorganizowanego na profilach Super-
-Pharm w mediach społecznościowych.

Nagroda, i to szybko

Mimo że zachowania i motywacje konsumentów ulegają w ostatnich latach pewnym zmianom, wciąż najważniejszym 
czynnikiem decydującym pozostaje jednak cena. W przypadku programów lojalnościowych także ona – czyli rabaty, 
specjalne promocje, dodatkowe nagrody – pozostaje bazą, którą ewentualnie obudować można innymi funkcjami. Zdarza-
ją się od tej zasady wyjątki – jak na przykład program IKEA, który zamiast zniżek oferuje udogodnienia w ramach usług 
serwisowych i w przypadku reklamacji. Biedronka oferuje jednak użytkownikom programu „Moja Biedronka” podwójne 
punkty w promocji Grang Słodziaków, a Carrefour nagradzał udział w programie „Mój Carrefour” podwójnym losem 
w loterii „Wielkie Darmowe Zakupy”.

Super-Pharm wprowadził atrakcyjniejszy dla klientów system naliczania punktów, według którego każda wydana podczas 
zakupów złotówka przełoży się na 1 punkt na koncie Klubu LifeStyle, podczas gdy wcześniej 1 punkt przysługiwał po wyda-
niu 5 zł. W dodatku po przekroczeniu pewnej kwoty w ciągu roku każda wydana ponad tę kwotę złotówka przełoży się na 
2 punkty. Super-Pharm zdecydował też, że teraz nagrodę można odebrać w całości za zdobyte punkty bez konieczności 
dopłaty w gotówce.

– Zauważyliśmy, że użytkownicy programów lojalnościowych coraz rzadziej pragną gromadzić punkty przez dłuższy czas 
z myślą o uzyskaniu większej gratyfikacji. Teraz chcą nie tylko szybko zdobywać punkty, ale również oczekują przynajmniej 
kilku opcji dla ich wymiany – komentuje Adam Kołodziejczyk. Równie symptomatyczną zmianą wydaje się w przypadku 
tego programu fakt, że nowa aplikacja pozwala nie używać dotychczasowej karty członkowskiej. Tak samo funkcjonuje 

między innymi aplikacja sieci Rossmann, w przypadku której przy kasie skanuje się kod wyświetlany na ekranie telefonu.
Istotny w końcu jest jeszcze jeden aspekt dotyczący zniżek. Klienci biorący udział w programach oczekują specjalnego, 
wyjątkowego traktowania, a stąd już tylko krok do słowa-klucza dzisiejszej komunikacji z konsumentem.

Bardziej atrakcyjna cena dla lojalnych klientów jest oczywiście ważnym aspektem, jednakże w konse-
kwencji zachodzących zmian programy lojalnościowe coraz bardziej powinny stawiać na personalizację. 
Konkretne promocje, w konkretnej cenie, skierowane do konkretnych osób. To ta kwestia sukcesywnie 
staje się kluczem do sukcesu obecnych i przyszłych programów lojalnościowych – zaznacza Michał 
Opacki, dyrektor ds. cyfrowych rozwiązań konsumenckich Żabka Polska.

Wygodnie

Łatwość obsługi, a także nieskomplikowany sposób przystąpienia do programu, są drugim po cenie kryterium wskazywa-
nym zarówno przez konsumentów, jak i operatorów systemów, czynnikiem decydującym o przyciąganiu użytkowników.

– Bardzo istotna jest liczba wymaganych danych przy rejestracji, ponieważ to ona często wpływa na to, czy klient się zareje-
struje, czy nie. Im dłuższy formularz rejestracyjny, tym klient bardziej się zniechęca, dlatego uproszczony został do minimum: 
należy podać jedynie adres e-mail lub numer telefonu – mówi Michał Sacha, dyrektor marketingu, digital, IT i e-commerce 
Carrefour Polska.

Rozwój technologii pozwala jednak jeszcze dalej przesunąć granicę, jeśli chodzi o komfort klientów. – Klienci Carrefour 
cenią również wygodę, którą umożliwia robienie zakupów z usługą Scan & Go dostępną w aplikacji – dodaje Michał 
Sacha. Usługa pozwala na samodzielne skanowanie towarów telefonem i opłacenie zakupów przy dedykowanej kasie 
samoobsługowej bez konieczności wykładania zakupów na taśmę i skanowania przez kasjera. Niedługo czekać będziemy 
prawdopodobnie na kolejną fazę – czyli sytuację, w której telefon zastąpi także tę kasę.

Przyszłość w informacji

– Świat coraz bardziej wkracza w dobę sztucznej inteligencji, machine learningu i autonomicznych samochodów, dlatego 
my również idziemy tym duchem. Wkrótce wszystkie sprawy będzie można załatwić za pomocą smartfona. Staramy się 
więc, aby nasza aplikacja była wygodna i wpisywała się w oczekiwania użytkowników – mówi Michał Opacki, dodając, że 
pozyskiwane w ramach programu informacje Żabka stara się wykorzystywać w taki sposób, by jej oferta nie tylko spełniała, 
ale wręcz przewidywała potrzeby klientów. – W przyszłości zamierzamy być platformą, która nie tylko ułatwia codzienne 
życie, ale także inspiruje i motywuje. Dzięki informacjom od naszych klientów możemy dostarczać im to, czego oczekują, 
a nie to, co chcemy im pokazać – twierdzi. Te dane posłużyć mogą do głębokich analiz zachowań konsumentów, sposo-
bów konsumpcji, zakupów, wchodzenia w interakcje z mobilnym przekazem, profilowania pod każdym kątem. Przemysław 
Orłowski tłumaczy, że firmy takie jak Żabka budują bazę danych nie tylko po to, by klient częściej do nich przychodził 
i wydawał pieniądze. – Taka wiedza daje detaliście bardzo dobrą pozycję także w relacjach z producentami – podkreśla.

AKCJA APLIKACJA
Tekst i opracowanie: Joanna Niewiadomska
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Uchwycenie funkcji programów lojalnościowych stosowanych przez detalistów nie jest dziś proste. W ciągu kilku ostatnich 
lat ewoluowały one w wielu przypadkach tak bardzo, że w swej istocie stały się z gruntu innym narzędziem niż pierwotna 
zdrapka w prostych krokach prowadząca do materialnej nagrody. I choć te zdrapki i naklejki nie zniknęły ze sklepów, 
w wielu miejscach towarzyszą im, a częściej jednak zupełnie je wypierają, aplikacje czy wręcz platformy budujące lojalność 
klientów w inny sposób i na nowych podstawach. Programy lojalnościowe nie tylko stały się istotną i pełnoprawną częścią 
komunikacji marketingowej, ale też dają detalistom wiedzę o konsumentach na nieosiągalnym do niedawna poziomie. To 
wszystko zarówno dzięki otwarciu się konsumentów na nowe techniki marketingowe, jak i technologii. 

– Gdybym miał wskazać, kto wyznacza trendy w tym aspekcie, bez wątpienia byłaby to Żabka [wprowadzona w marcu br. 
aplikacja Żappka w październiku br. miała ponad 2 mln użytkowników – przyp. red.]. Jej aplikacja nie tylko odniosła 
spektakularny sukces, ale też bezsprzecznie spowodowała pewne wzmożenie w branży. Inne sieci na pewno będą się jej 
przyglądać i udoskonalać swoje rozwiązania – mówi Przemysław Orłowski, managing partner w Loyalty Point. Technologia 
daje dziś jego zdaniem detalistom ogromne możliwości (chociażby w związku z PSD2). – Dziś wielu klientów, zwłaszcza tych 
zasobniejszych, wydających więcej, wychodzi na zakupy wyłącznie z telefonem, z którego czerpią wiedzę i którym płacą. 
Dlatego „wejście do tej słuchawki” jest dziś dla detalistów kluczowe i może decydować o ich sukcesie – podkreśla. Warto, 
jak twierdzi, na początek zainwestować – bo kwestia początkowych starań, by nakłonić klienta do udzielenia wszystkich 
zgód, by detalista mógł się w tym telefonie znaleźć, to jest koszt – by później móc czerpać korzyści. Wykorzystanie pełnego 
potencjału technologii, od geolokalizacji i analizy danych, jakie można w ten sposób zebrać na temat konsumentów, może 
dać detaliście ogromną przewagę także w kontaktach z producentami.

Wielofunkcyjne systemy

Uruchomiona w kwietniu tego roku aplikacja „Lidl Plus”, która w krótkim czasie pobrana została przez niemal cztery miliony 
użytkowników (stan na 10 października br.), pozwala klientom korzystać z dostępu do promocji, rabatów, ale też e-parago-
nów i wydłużonych terminów zwrotów artykułów przemysłowych. Każde użycie aplikacji nagradzane jest dodatkowym 
rabatem – zdrapką.

Stworzyliśmy aplikację Lidl Plus tak, aby spełniała oczekiwania i potrzeby naszych klientów. Jesteśmy świa-
domi, jak ważne jest, by aplikacja dawała klientom dodatkowe benefity jak np. specjalne promocje 
cenowe, podgląd najnowszej oferty. Klienci traktują też aplikację jako źródło informacji np. podczas szuka-
nia najbliżej zlokalizowanego obiektu czy godzin otwarcia sklepu. – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, 
head of corporate communication Lidl Polska. 

Dodaje, że istotną rzeczą jest przy tym prostota obsługi aplikacji. – Ważne, by była na tyle przejrzysta, aby obsługiwać ją 
intuicyjnie – uważa. Lidl Plus jest do pobrania nieodpłatnie w sklepie Google Play i App Store. Zarejestrowani użytkownicy 
aplikacji mają możliwość logowania do sklepu internetowego Lidla bez osobnej rejestracji, z wykorzystaniem tych samych 
danych.

Przykład aplikacji Lidla jest kwintesencją funkcji, jakie program lojalnościowy musi dziś spełniać, by odpowiadać potrze-
bom klientów. Ma być możliwie blisko konsumenta, czyli najlepiej w jego telefonie, oferować zniżki bądź inną gratyfikację 
przy okazji zakupów, ponieważ wciąż stanowią one główny bodziec lojalizujący, stanowić źródło – najlepiej personalizowa-
nych – informacji, ale też muszą gwarantować dodatkowe korzyści w postaci lepszego serwisu czy nawet bardziej abstrak-
cyjnych, niematerialnych wartości. Sieć drogerii Super-Pharm, która ostatnio zdecydowała się na zmiany w swoim progra-
mie „Klub LifeStyle” zdecydowała się na przykład dodać do swojej aplikacji funkcjonalność pozwalającą użytkownikom 
przekazywać zdobyte w czasie zakupów punkty na wsparcie organizacji charytatywnych.

„Klub LifeStyle” był jednym z prekursorów programów lojalnościowych w Polsce. Z tej pozycji możemy 
bardzo dokładnie zaobserwować, jak wielkie zmiany zaszły w tym segmencie rynku. Coraz większe 
grono konsumentów, zamiast gromadzić punkty z myślą o konkretnych gratyfikacjach dla siebie, pragnie 
się nimi dzielić. Z tego powodu od początku planowania zmian w „Klubie LifeStyle” naszym priorytetem 
było stworzenie możliwości wspierania organizacji charytatywnych. Co więcej, chcieliśmy, aby klubowi-
cze mieli realny wkład we wprowadzane przez nas modyfikacje, dlatego decyzję o tym, które organiza-
cje będziemy wspierać, oddaliśmy w ich ręce” – tłumaczy Adam Kołodziejczyk, prezes zarządu Super-
–Pharm Poland. 

Fundacje, które można wesprzeć w ramach aplikacji, wybrano w wyniku głosowania zorganizowanego na profilach Super-
-Pharm w mediach społecznościowych.

Nagroda, i to szybko

Mimo że zachowania i motywacje konsumentów ulegają w ostatnich latach pewnym zmianom, wciąż najważniejszym 
czynnikiem decydującym pozostaje jednak cena. W przypadku programów lojalnościowych także ona – czyli rabaty, 
specjalne promocje, dodatkowe nagrody – pozostaje bazą, którą ewentualnie obudować można innymi funkcjami. Zdarza-
ją się od tej zasady wyjątki – jak na przykład program IKEA, który zamiast zniżek oferuje udogodnienia w ramach usług 
serwisowych i w przypadku reklamacji. Biedronka oferuje jednak użytkownikom programu „Moja Biedronka” podwójne 
punkty w promocji Grang Słodziaków, a Carrefour nagradzał udział w programie „Mój Carrefour” podwójnym losem 
w loterii „Wielkie Darmowe Zakupy”.

Super-Pharm wprowadził atrakcyjniejszy dla klientów system naliczania punktów, według którego każda wydana podczas 
zakupów złotówka przełoży się na 1 punkt na koncie Klubu LifeStyle, podczas gdy wcześniej 1 punkt przysługiwał po wyda-
niu 5 zł. W dodatku po przekroczeniu pewnej kwoty w ciągu roku każda wydana ponad tę kwotę złotówka przełoży się na 
2 punkty. Super-Pharm zdecydował też, że teraz nagrodę można odebrać w całości za zdobyte punkty bez konieczności 
dopłaty w gotówce.

– Zauważyliśmy, że użytkownicy programów lojalnościowych coraz rzadziej pragną gromadzić punkty przez dłuższy czas 
z myślą o uzyskaniu większej gratyfikacji. Teraz chcą nie tylko szybko zdobywać punkty, ale również oczekują przynajmniej 
kilku opcji dla ich wymiany – komentuje Adam Kołodziejczyk. Równie symptomatyczną zmianą wydaje się w przypadku 
tego programu fakt, że nowa aplikacja pozwala nie używać dotychczasowej karty członkowskiej. Tak samo funkcjonuje 

między innymi aplikacja sieci Rossmann, w przypadku której przy kasie skanuje się kod wyświetlany na ekranie telefonu.
Istotny w końcu jest jeszcze jeden aspekt dotyczący zniżek. Klienci biorący udział w programach oczekują specjalnego, 
wyjątkowego traktowania, a stąd już tylko krok do słowa-klucza dzisiejszej komunikacji z konsumentem.

Bardziej atrakcyjna cena dla lojalnych klientów jest oczywiście ważnym aspektem, jednakże w konse-
kwencji zachodzących zmian programy lojalnościowe coraz bardziej powinny stawiać na personalizację. 
Konkretne promocje, w konkretnej cenie, skierowane do konkretnych osób. To ta kwestia sukcesywnie 
staje się kluczem do sukcesu obecnych i przyszłych programów lojalnościowych – zaznacza Michał 
Opacki, dyrektor ds. cyfrowych rozwiązań konsumenckich Żabka Polska.

Wygodnie

Łatwość obsługi, a także nieskomplikowany sposób przystąpienia do programu, są drugim po cenie kryterium wskazywa-
nym zarówno przez konsumentów, jak i operatorów systemów, czynnikiem decydującym o przyciąganiu użytkowników.

– Bardzo istotna jest liczba wymaganych danych przy rejestracji, ponieważ to ona często wpływa na to, czy klient się zareje-
struje, czy nie. Im dłuższy formularz rejestracyjny, tym klient bardziej się zniechęca, dlatego uproszczony został do minimum: 
należy podać jedynie adres e-mail lub numer telefonu – mówi Michał Sacha, dyrektor marketingu, digital, IT i e-commerce 
Carrefour Polska.

Rozwój technologii pozwala jednak jeszcze dalej przesunąć granicę, jeśli chodzi o komfort klientów. – Klienci Carrefour 
cenią również wygodę, którą umożliwia robienie zakupów z usługą Scan & Go dostępną w aplikacji – dodaje Michał 
Sacha. Usługa pozwala na samodzielne skanowanie towarów telefonem i opłacenie zakupów przy dedykowanej kasie 
samoobsługowej bez konieczności wykładania zakupów na taśmę i skanowania przez kasjera. Niedługo czekać będziemy 
prawdopodobnie na kolejną fazę – czyli sytuację, w której telefon zastąpi także tę kasę.

Przyszłość w informacji

– Świat coraz bardziej wkracza w dobę sztucznej inteligencji, machine learningu i autonomicznych samochodów, dlatego 
my również idziemy tym duchem. Wkrótce wszystkie sprawy będzie można załatwić za pomocą smartfona. Staramy się 
więc, aby nasza aplikacja była wygodna i wpisywała się w oczekiwania użytkowników – mówi Michał Opacki, dodając, że 
pozyskiwane w ramach programu informacje Żabka stara się wykorzystywać w taki sposób, by jej oferta nie tylko spełniała, 
ale wręcz przewidywała potrzeby klientów. – W przyszłości zamierzamy być platformą, która nie tylko ułatwia codzienne 
życie, ale także inspiruje i motywuje. Dzięki informacjom od naszych klientów możemy dostarczać im to, czego oczekują, 
a nie to, co chcemy im pokazać – twierdzi. Te dane posłużyć mogą do głębokich analiz zachowań konsumentów, sposo-
bów konsumpcji, zakupów, wchodzenia w interakcje z mobilnym przekazem, profilowania pod każdym kątem. Przemysław 
Orłowski tłumaczy, że firmy takie jak Żabka budują bazę danych nie tylko po to, by klient częściej do nich przychodził 
i wydawał pieniądze. – Taka wiedza daje detaliście bardzo dobrą pozycję także w relacjach z producentami – podkreśla.

Uchwycenie funkcji programów lojalnościowych stosowanych przez detalistów nie jest dziś proste. W ciągu kilku ostatnich 
lat ewoluowały one w wielu przypadkach tak bardzo, że w swej istocie stały się z gruntu innym narzędziem niż pierwotna 
zdrapka w prostych krokach prowadząca do materialnej nagrody. I choć te zdrapki i naklejki nie zniknęły ze sklepów, 
w wielu miejscach towarzyszą im, a częściej jednak zupełnie je wypierają, aplikacje czy wręcz platformy budujące lojalność 
klientów w inny sposób i na nowych podstawach. Programy lojalnościowe nie tylko stały się istotną i pełnoprawną częścią 
komunikacji marketingowej, ale też dają detalistom wiedzę o konsumentach na nieosiągalnym do niedawna poziomie. To 
wszystko zarówno dzięki otwarciu się konsumentów na nowe techniki marketingowe, jak i technologii. 

– Gdybym miał wskazać, kto wyznacza trendy w tym aspekcie, bez wątpienia byłaby to Żabka [wprowadzona w marcu br. 
aplikacja Żappka w październiku br. miała ponad 2 mln użytkowników – przyp. red.]. Jej aplikacja nie tylko odniosła 
spektakularny sukces, ale też bezsprzecznie spowodowała pewne wzmożenie w branży. Inne sieci na pewno będą się jej 
przyglądać i udoskonalać swoje rozwiązania – mówi Przemysław Orłowski, managing partner w Loyalty Point. Technologia 
daje dziś jego zdaniem detalistom ogromne możliwości (chociażby w związku z PSD2). – Dziś wielu klientów, zwłaszcza tych 
zasobniejszych, wydających więcej, wychodzi na zakupy wyłącznie z telefonem, z którego czerpią wiedzę i którym płacą. 
Dlatego „wejście do tej słuchawki” jest dziś dla detalistów kluczowe i może decydować o ich sukcesie – podkreśla. Warto, 
jak twierdzi, na początek zainwestować – bo kwestia początkowych starań, by nakłonić klienta do udzielenia wszystkich 
zgód, by detalista mógł się w tym telefonie znaleźć, to jest koszt – by później móc czerpać korzyści. Wykorzystanie pełnego 
potencjału technologii, od geolokalizacji i analizy danych, jakie można w ten sposób zebrać na temat konsumentów, może 
dać detaliście ogromną przewagę także w kontaktach z producentami.

Wielofunkcyjne systemy

Uruchomiona w kwietniu tego roku aplikacja „Lidl Plus”, która w krótkim czasie pobrana została przez niemal cztery miliony 
użytkowników (stan na 10 października br.), pozwala klientom korzystać z dostępu do promocji, rabatów, ale też e-parago-
nów i wydłużonych terminów zwrotów artykułów przemysłowych. Każde użycie aplikacji nagradzane jest dodatkowym 
rabatem – zdrapką.

Stworzyliśmy aplikację Lidl Plus tak, aby spełniała oczekiwania i potrzeby naszych klientów. Jesteśmy świa-
domi, jak ważne jest, by aplikacja dawała klientom dodatkowe benefity jak np. specjalne promocje 
cenowe, podgląd najnowszej oferty. Klienci traktują też aplikację jako źródło informacji np. podczas szuka-
nia najbliżej zlokalizowanego obiektu czy godzin otwarcia sklepu. – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, 
head of corporate communication Lidl Polska. 

Dodaje, że istotną rzeczą jest przy tym prostota obsługi aplikacji. – Ważne, by była na tyle przejrzysta, aby obsługiwać ją 
intuicyjnie – uważa. Lidl Plus jest do pobrania nieodpłatnie w sklepie Google Play i App Store. Zarejestrowani użytkownicy 
aplikacji mają możliwość logowania do sklepu internetowego Lidla bez osobnej rejestracji, z wykorzystaniem tych samych 
danych.

Przykład aplikacji Lidla jest kwintesencją funkcji, jakie program lojalnościowy musi dziś spełniać, by odpowiadać potrze-
bom klientów. Ma być możliwie blisko konsumenta, czyli najlepiej w jego telefonie, oferować zniżki bądź inną gratyfikację 
przy okazji zakupów, ponieważ wciąż stanowią one główny bodziec lojalizujący, stanowić źródło – najlepiej personalizowa-
nych – informacji, ale też muszą gwarantować dodatkowe korzyści w postaci lepszego serwisu czy nawet bardziej abstrak-
cyjnych, niematerialnych wartości. Sieć drogerii Super-Pharm, która ostatnio zdecydowała się na zmiany w swoim progra-
mie „Klub LifeStyle” zdecydowała się na przykład dodać do swojej aplikacji funkcjonalność pozwalającą użytkownikom 
przekazywać zdobyte w czasie zakupów punkty na wsparcie organizacji charytatywnych.

„Klub LifeStyle” był jednym z prekursorów programów lojalnościowych w Polsce. Z tej pozycji możemy 
bardzo dokładnie zaobserwować, jak wielkie zmiany zaszły w tym segmencie rynku. Coraz większe 
grono konsumentów, zamiast gromadzić punkty z myślą o konkretnych gratyfikacjach dla siebie, pragnie 
się nimi dzielić. Z tego powodu od początku planowania zmian w „Klubie LifeStyle” naszym priorytetem 
było stworzenie możliwości wspierania organizacji charytatywnych. Co więcej, chcieliśmy, aby klubowi-
cze mieli realny wkład we wprowadzane przez nas modyfikacje, dlatego decyzję o tym, które organiza-
cje będziemy wspierać, oddaliśmy w ich ręce” – tłumaczy Adam Kołodziejczyk, prezes zarządu Super-
–Pharm Poland. 

Fundacje, które można wesprzeć w ramach aplikacji, wybrano w wyniku głosowania zorganizowanego na profilach Super-
-Pharm w mediach społecznościowych.

Nagroda, i to szybko

Mimo że zachowania i motywacje konsumentów ulegają w ostatnich latach pewnym zmianom, wciąż najważniejszym 
czynnikiem decydującym pozostaje jednak cena. W przypadku programów lojalnościowych także ona – czyli rabaty, 
specjalne promocje, dodatkowe nagrody – pozostaje bazą, którą ewentualnie obudować można innymi funkcjami. Zdarza-
ją się od tej zasady wyjątki – jak na przykład program IKEA, który zamiast zniżek oferuje udogodnienia w ramach usług 
serwisowych i w przypadku reklamacji. Biedronka oferuje jednak użytkownikom programu „Moja Biedronka” podwójne 
punkty w promocji Grang Słodziaków, a Carrefour nagradzał udział w programie „Mój Carrefour” podwójnym losem 
w loterii „Wielkie Darmowe Zakupy”.

Super-Pharm wprowadził atrakcyjniejszy dla klientów system naliczania punktów, według którego każda wydana podczas 
zakupów złotówka przełoży się na 1 punkt na koncie Klubu LifeStyle, podczas gdy wcześniej 1 punkt przysługiwał po wyda-
niu 5 zł. W dodatku po przekroczeniu pewnej kwoty w ciągu roku każda wydana ponad tę kwotę złotówka przełoży się na 
2 punkty. Super-Pharm zdecydował też, że teraz nagrodę można odebrać w całości za zdobyte punkty bez konieczności 
dopłaty w gotówce.

– Zauważyliśmy, że użytkownicy programów lojalnościowych coraz rzadziej pragną gromadzić punkty przez dłuższy czas 
z myślą o uzyskaniu większej gratyfikacji. Teraz chcą nie tylko szybko zdobywać punkty, ale również oczekują przynajmniej 
kilku opcji dla ich wymiany – komentuje Adam Kołodziejczyk. Równie symptomatyczną zmianą wydaje się w przypadku 
tego programu fakt, że nowa aplikacja pozwala nie używać dotychczasowej karty członkowskiej. Tak samo funkcjonuje 

między innymi aplikacja sieci Rossmann, w przypadku której przy kasie skanuje się kod wyświetlany na ekranie telefonu.
Istotny w końcu jest jeszcze jeden aspekt dotyczący zniżek. Klienci biorący udział w programach oczekują specjalnego, 
wyjątkowego traktowania, a stąd już tylko krok do słowa-klucza dzisiejszej komunikacji z konsumentem.

Bardziej atrakcyjna cena dla lojalnych klientów jest oczywiście ważnym aspektem, jednakże w konse-
kwencji zachodzących zmian programy lojalnościowe coraz bardziej powinny stawiać na personalizację. 
Konkretne promocje, w konkretnej cenie, skierowane do konkretnych osób. To ta kwestia sukcesywnie 
staje się kluczem do sukcesu obecnych i przyszłych programów lojalnościowych – zaznacza Michał 
Opacki, dyrektor ds. cyfrowych rozwiązań konsumenckich Żabka Polska.

Wygodnie

Łatwość obsługi, a także nieskomplikowany sposób przystąpienia do programu, są drugim po cenie kryterium wskazywa-
nym zarówno przez konsumentów, jak i operatorów systemów, czynnikiem decydującym o przyciąganiu użytkowników.

– Bardzo istotna jest liczba wymaganych danych przy rejestracji, ponieważ to ona często wpływa na to, czy klient się zareje-
struje, czy nie. Im dłuższy formularz rejestracyjny, tym klient bardziej się zniechęca, dlatego uproszczony został do minimum: 
należy podać jedynie adres e-mail lub numer telefonu – mówi Michał Sacha, dyrektor marketingu, digital, IT i e-commerce 
Carrefour Polska.

Rozwój technologii pozwala jednak jeszcze dalej przesunąć granicę, jeśli chodzi o komfort klientów. – Klienci Carrefour 
cenią również wygodę, którą umożliwia robienie zakupów z usługą Scan & Go dostępną w aplikacji – dodaje Michał 
Sacha. Usługa pozwala na samodzielne skanowanie towarów telefonem i opłacenie zakupów przy dedykowanej kasie 
samoobsługowej bez konieczności wykładania zakupów na taśmę i skanowania przez kasjera. Niedługo czekać będziemy 
prawdopodobnie na kolejną fazę – czyli sytuację, w której telefon zastąpi także tę kasę.

Przyszłość w informacji

– Świat coraz bardziej wkracza w dobę sztucznej inteligencji, machine learningu i autonomicznych samochodów, dlatego 
my również idziemy tym duchem. Wkrótce wszystkie sprawy będzie można załatwić za pomocą smartfona. Staramy się 
więc, aby nasza aplikacja była wygodna i wpisywała się w oczekiwania użytkowników – mówi Michał Opacki, dodając, że 
pozyskiwane w ramach programu informacje Żabka stara się wykorzystywać w taki sposób, by jej oferta nie tylko spełniała, 
ale wręcz przewidywała potrzeby klientów. – W przyszłości zamierzamy być platformą, która nie tylko ułatwia codzienne 
życie, ale także inspiruje i motywuje. Dzięki informacjom od naszych klientów możemy dostarczać im to, czego oczekują, 
a nie to, co chcemy im pokazać – twierdzi. Te dane posłużyć mogą do głębokich analiz zachowań konsumentów, sposo-
bów konsumpcji, zakupów, wchodzenia w interakcje z mobilnym przekazem, profilowania pod każdym kątem. Przemysław 
Orłowski tłumaczy, że firmy takie jak Żabka budują bazę danych nie tylko po to, by klient częściej do nich przychodził 
i wydawał pieniądze. – Taka wiedza daje detaliście bardzo dobrą pozycję także w relacjach z producentami – podkreśla.
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KLUCZOWE ATRYBUTY
PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

Wielu marketerów, jak i dostawców z branży lojalnościowej zadaje sobie pytanie o najważniejsze cechy i optymalny 
kierunek rozwoju swoich projektów. Często, w celu odróżnienia się od propozycji marek konkurencyjnych, odpowiedź na te 
pytania zawiera hasła, które na rynku rozwiązań lojalnościowych są nośne i chętnie komentowane.

I faktycznie, są to rozwiązania, które potrafią budować przewagę na dość homogenicznym rynku programów lojalnościo-
wych w Polsce. Natomiast w wielu przypadkach warto cofnąć się do podstaw i zapytać samych użytkowników programów: 
co jest dla nich najważniejsze? Niekoniecznie pomoże nam to wytyczać nowe kierunki czy projektować przełomowe innowa-
cje, ale może stać się pewnego rodzaju listą „czynników higienicznych” projektów lojalnościowych. I choć wydawałoby się, 
że ten etap branża ma już za sobą, to okazuje się, że nawet w obszarze tak oczywistych atrybutów jak prostota czy wiarygod-
ność pozostaje wiele do zrobienia.

Dla przykładu: aż 92% uczestników programów lojalnościowych uważa, że ważne jest, aby programy lojalnościowe były 
uczciwe i godne zaufania (np. aby stosowały jasną komunikację, dotrzymywały złożonych obietnic). Jednak tylko 59% 
uczestników pozytywnie ocenia ten aspekt w programach lojalnościowych, w których biorą udział. 
Ponownie czołówkę tej oceny (różnica ważność/ocena na średnim poziomie 18 p.p. dla powyższych 3 atrybutów) tworzą 
największe w Polsce aplikacje lojalnościowe.

WAŻNE, ABY PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE…
1. przynosiły REALNE KORZYŚCI, żeby warto było w nich uczestniczyć   2. miały jak NAJPROSTSZE I ZROZUMIAŁE ZASADY   3. były UCZCIWE i godne zaufania

GRYWALIZACJA, OMNICHANNEL, GENERACJE, SOLOMO (SOCIAL, LOCAL, MOBILE), CSR,
EMOTIONAL ENGAGEMENT, INSTANT REWARDING, CEM, BIG DATA, PERSONALIZACJA, NOWE TECHNOLOGIE…
stanowią obecnie główną treść raportów traktujących o trendach i przyszłości programów lojalnościowych. 

TOP 3 ATRYBUTY

1. REALNE KORZYŚCI  94%        62%        32 p.p. 
2. PROSTE ZASADY  93%        67%        24 p.p.
3. UCZCIWOŚĆ  92%        59%        33 p.p. 

WAŻNOŚĆ    OCENA     RÓŻNICA
T2B T2B

TOP PERFORMER
T2B

BOTTOM PERFORMER
T2B

76% LIDL PLUS   44% 
77% LIDL PLUS   46%
71% KLUB ROSSMANN  44%

Zestawienie tych dwóch wymiarów: wagi danej cechy oraz jej faktycznej oceny, pozwala na
bardziej świadomą alokację budżetów i budowę strategii rozwoju projektów lojalnościowych.

MIND THE GAP!

Tekst i opracowanie: Gabriela Siemieniuch-Grygiel,
chief strategy officer H2H.tech

Jak różnie może wyglądać taka macierz, obrazują przykłady programu „Żappka” – jednego z Top Performerów oceny 
najważniejszych atrybutów programów lojalnościowych oraz innego, popularnego w Polsce programu sieci handlowej. 
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Wskazane najważniejsze 3 cechy programów lojalnościowych charakteryzują się luką na wymiarze ważność vs ocena na pozio-
mie od 25 do 33 punktów procentowych. Jednak najwyższy poziom niespełnienia oczekiwań konsumentów (luka = 44 p.p.) 
osiągają cechy związane z zarządzaniem danymi osobowymi. Nawet najlepiej pod tym względem ocenione programy mają tu 
nad czym pracować – dla przedstawionej wcześniej „Żappki” luka na macierzy ważność vs ocena to 33 p.p. dla celu przetwa-
rzania i 41 p.p. dla bezpieczeństwa. Potwierdza to powszechną wiedzę, że świadomość i oczekiwania konsumentów w tym 
obszarze rosną, ale i uzmysławia, że nasza na nie odpowiedź jest niewystarczająca.

WAŻNE ABY PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE…
4. informowały mnie, W JAKIM CELU zbierane są moje dane (jak będą one wykorzystywane w programie) 6. informowały mnie, JAK DBAJĄ O BEZPIECZEŃSTWO przechowywanych na mój temat danych

MIND THE GAP

4. CEL    88%        44%       44 p.p. 
6. BEZPIECZEŃSTWO 85%        41%        44 p.p.

WAŻNOŚĆ    OCENA     RÓŻNICA
T2B T2B

TOP PERFORMER
T2B

BOTTOM PERFORMER
T2B

55% ŻAPPKA   35% 
47% LIDL PLUS   31%

TOP 3 DRIVERY SATYSFAKCJI

1. REALNE KORZYŚCI   
2. DOPASOWANIE DO POTRZEB
3. UCZCIWOŚĆ I ZAUFANIE
4. PROSTE ZASADY
5. WZBUDZANIE EMOCJI

83%    20%    63 p.p.
89%    37%    52 p.p.
83%    31%    52 p.p.
78%    28%    50 p.p.
90%    44%    46 p.p.

UDZIAŁ T2B ZADOWOLENIA
W T2B CECHY

UDZIAŁ T2B ZADOWOLENIA
W B2B CECHY

RÓŻNICA

Analizując pożądane cechy programów lojalnościowych, ciekawa jest także ich korelacja z ogólną oceną satysfakcji
z programu. Okazuje się, że (dość naturalnie) taka korelacja istnieje i ma różną siłę. 

Aż 83% użytkowników oceniających, że dany program lojalnościowy oferuje
realne korzyści, jest raczej lub bardzo zadowolona z uczestnictwa w programie w ogóle. 

Tylko 20% użytkowników oceniających, że dany program nie oferuje realnych korzyści,
jest raczej lub bardzo zadowolona z uczestnictwa w programie. 

Oczywiście trudno jest wysnuć jednoznaczny wniosek, że to dana cecha programu w kluczowy sposób wpływa na ogólną 
ocenę satysfakcji z uczestnictwa – takich czynników jest wiele. Niemniej znajomość przedstawionego rankingu z pewnością 
poszerza wiedzę o najważniejszych driverach satysfakcji z uczestnictwa w programie lojalnościowym.

Jan Daniel
trade marketing manager

Amica 

Lojalność klienta można budować na wiele sposobów. Zaczynając od zbierania punktów w aplika-
cji, grywalizację, poprzez dedykowany kontent, nawet po specjalne eventy i warsztaty. Rozwiązań 
jest obecnie wiele i każde z nich może być indywidualnie dopasowane do potrzeb i celów organiza-
cji oraz jej klientów. Każdy konsument jednak stara się dostrzec w tego typu programach dwa 
podstawowe aspekty, tj. prostoty mechanizmu oraz realnych korzyści oraz wartości dodanej 

w związku z udziałem w całym procesie. Niemniej jednak to, co jest fundamentem każdego z programów, to 
osadzenie marki w swojej misji i jakości działania.
Zdobycie zaufania klienta jest priorytetem, na który powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, tworząc mechanizmy 
lojalizacji. Jakość obsługi oraz produktu, czynnik emocjonalny, prostota i intuicyjność, na płaszczyźnie zarówno 
podstawowej oferty, jak i programu lojalnościowego powinny być szczególnie dopracowane przez organizacje. 
Klient powinien dostrzegać realne korzyści wynikające z kontaktu z daną marką. Każdy program lojalnościowy 
powinien być umiejętnie wkomponowany w procesy i działania organizacji, szczególnie uwzględniając przepływ 
informacji i współpracę pomiędzy konkretnymi działami oraz obszarami w firmie. Tego typu procesy tworzone są 
w dłuższym wymiarze czasu, w niektórych przypadkach, w zależności od branży, nawet przez dekady. Dlatego tak 
ważna jest cierpliwość i konsekwencja w działaniu.

„

Aby nie zatrzymywać się na (jak dowodzą dane – wciąż niedocenianych) podstawach, warto zwrócić też uwagę na próby 
monetyzacji wspomnianych wcześniej trendów. Przykład takiego mniej oczywistego pomysłu na rozwój programu, pewnego 
zawłaszczenia na poziomie wizerunku, widzimy w „Klubie Rossmann”. Dla cechy: „Ten program jest aktywny w obszarze 
WAŻNYCH SPOŁECZNIE KWESTII (np. ekologii, działań charytatywnych)”, która pod względem ważności jest dopiero na 12. 
miejscu w rankingu 17 przebadanych cech programu lojalnościowego, „Klub Rossmann” ma najwyższe noty oraz istotną 
przewagę nad kolejnym badanym programem (choć przecież nie jest jedyną platformą, która takie rozwiązania oferuje).

Przedstawione kluczowe elementy wizerunku programu lojalnościowego (korzyści, prostota, wiarygodność) oraz główne 
drivery satysfakcji z programu (dodatkowo: personalizacja i emocje) są zatem pewną „podstawą programową” naszej 
branży. Jeśli mamy ją opanowaną, to oczywiście możemy i powinniśmy szukać wspomnianych na początku tego komentarza 
źródeł przewagi – swojego USP. 

„Produkty o tej wartości chcemy przekazać w 2019 r. podopiecznym 250 
organizacji charytatywnych w całej Polsce. (…) Dzięki Wam – członkom Klubu 
Rossmann – na półmetku akcji zebraliśmy ponad 3 mln zł. W wakacje 
pierwsze transporty z pomocą dotarły do potrzebujących. Odwiedziliśmy te 
organizacje, które zebrały największą kwotę. Przekazaliśmy im produkty, które 
same wybrały. Jeśli jeszcze nie jesteście w Klubie – dołączcie do nas. Macie 
trzy tygodnie na zdecydowanie, komu chcecie przekazywać swoje punkty. 
Jeśli nie dokonacie wyboru, zrobimy to za Was. Żaden punkt nie może się 
zmarnować! Pomagamy dzięki Wam”.

Źródło: https://www.rossmann.pl/pomagamy 

T2B OCENY CSR

PROGRAM NR 1. KLUB ROSSMANN  59%
PROGRAM NR 2.  38%

5 000 000 zł

KOMENTARZ EKSPERTA



20 21

REDEMPCJA
W PROGRAMACH LOJALNOŚCIOWYCH

Jak ocenić efektywność programu lojalnościowego? Wielu z nas wspomniałoby o ROI, LTV czy NPS. Ale niejednokrotnie to 
właśnie te najbardziej podstawowe – liczba uczestników, punktów, nagród, maili – faktycznie funkcjonują w projektach.

Moim celem nie jest ich deprecjonowanie, ale uzupełnienie o jeszcze jedną, bardzo prostą, a często nieobecną miarę – 
udział uczestników z redempcją. I choć obecnie na znaczeniu zyskuje doświadczenie (CXM/CEM), to wciąż logiczny i praw-
dziwy jest wniosek, że odbiór nagrody jest czynnikiem, który istotnie wpływa na postrzeganie, ocenę programu i dalszą 
aktywność użytkownika.

Tymczasem redempcja w programach lojalnościowych w Polsce wygląda tak, że aż 36% uczestników jej nie doświadczyło. 
Nigdy. I choć wskaźnik ten jest relatywnie stabilny (w ubiegłorocznej fali badania wyniósł on 37%), to w porównaniu ze 
Stanów Zjednoczonych – 16%* – wygląda zdecydowanie gorzej. Najniższym w Polsce, a więc i chlubnym wynikiem w tej 
materii może pochwalić się program „Tesco Clubcard”, w którym aż 82% uczestników deklaruje otrzymanie korzyści.
Z kolei najgorszy w badaniu wynik to 50%.

REDEMPCJA

ZNAJOMOŚĆ KORZYŚCI

Co więcej, prawie połowa użytkowników programów lojalnościowych
nie orientuje się, jakie to mogą być korzyści.

17% 29% 32% 22%
W OGÓLE NIE WIEM… TYLKO MNIEJ

WIĘCEJ SIĘ ORIENTUJĘ…
WIEM (…), ALE NIE PLANUJĘ
ZDOBYCIA KONKRETNEJ…

WIEM DOKŁADNIE (…)
I MYŚLĘ O KONKRETNEJ…

36% 11% 14% 16%
NIE, NIGDY TAK, ALE TYLKO

KORZYŚĆ „POWITALNA”
TAK, DAWNIEJ NIŻ
12 MIESIĘCY TEMU

TAK, MIĘDZY 3
A 12 MIESIĘCY TEMU

23%
TAK, W CIĄGU

OSTATNICH 3 MIESIĘCY

Tekst i opracowanie: Gabriela Siemieniuch-Grygiel,
chief strategy officer H2H.tech

*BOND The Loyalty Report 2019 

UDZIAŁ PROMOTORÓW A ZNAJOMOŚĆ KORZYŚCI

17%

31%
(ODPOWIEDŹ „NIE, NIGDY…”)

(4 WARIANTY ODPOWIEDZI „TAK,…”)

Tutaj gratulacje należą się „Żappce”, dla której udział pierwszych dwóch odpowiedzi:
„W ogóle nie wiem…” i „Tylko mniej więcej się orientuję…” wynosi zaledwie

Ale czy na pewno? Czy fakt redempcji ma aż takie znaczenie? Jedną z odpowiedzi na to pytanie może być korelacja
z ogólną satysfakcją z programu czy z pytaniem NPS. Analizując to ostatnie, już sam udział promotorów (odpowiedzi 9 i 10) 
istotnie rośnie wraz z redempcją, jej częstotliwością i znajomością korzyści w programie.

Przy interpretacji tych wyników należy oczywiście pamiętać o specyfice poszczególnych programów (np. mobilne programy 
kuponowe vs programy katalogowe). Niemniej wydaje się, że jeśli średnio aż 46% uczestników nie do końca wie, dla jakich 
korzyści (a więc i w ogóle dlaczego) w danym programie uczestniczy, to wątpliwa staje się jego skuteczność.

UDZIAŁ PROMOTORÓW A REDEMPCJA 

20%.

NON-REDEEMERS

REDEEMERS

8% 14% 28% 54%
W OGÓLE NIE WIEM… TYLKO MNIEJ

WIĘCEJ SIĘ ORIENTUJĘ…
WIEM (…), ALE NIE PLANUJĘ
ZDOBYCIA KONKRETNEJ…

WIEM DOKŁADNIE (…)
I MYŚLĘ O KONKRETNEJ…

Stawkę zamyka program z udziałem powyższych odpowiedzi wynoszącym aż 67%.

Udział promotorów wśród uczestników z redempcją wynosi 31%,
podczas gdy wśród uczestników, którzy nigdy jej nie doświadczyli spada do 17%.

Udział promotorów wśród osób, które udzieliły danej odpowiedzi:

MIND THE GAP – 14 p.p.
56% uczestników odbiera nagrody co najmniej raz na kwartał – PL Loyalty Insight 2019

70% uczestników odbiera nagrody co najmniej raz na kwartał – USA CrowdTwist Loyalty Research Report 2018
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Widoczna w zaprezentowanych danych prawidłowość dowodzi, że redempcja ma znaczenie. A skoro tak, to nie ulegajmy 
pokusie chwilowo zaoszczędzonego budżetu i aktywnie proponujmy uczestnikom mechanizmy prowadzące do szybkiej i częstej 
redempcji. Takie działania utwierdzą ich w przekonaniu, że podjęli słuszną decyzję, wybierając nasz program, a nam przyniosą 
realizację (mniej i bardziej skomplikowanych) KPI. Po prostu Win-Win.

KOMENTARZ EKSPERTA

Marcin Klimkowicz
dyrektor ds. rozwiązań lojalnościowych i CRM

w polskim oddziale Mastercard Europe

UDZIAŁ PROMOTORÓW A CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYŚCI 

12%
RZADZIEJ NIŻ RAZ

NA DWA LATA

15%
RAZ NA DWA LATA

24%
RAZ NA ROK 

29%
RAZ NA PÓŁ ROKU

31%
RAZ NA KWARTAŁ

34%
RAZ NA MIESIĄC

51%
CZĘŚCIEJ NIŻ

RAZ NA MIESIĄC

Udział promotorów wśród osób, które udzieliły danej odpowiedzi:

Najnowsze badania dotyczące programów lojalnościowych pokazują, że na sile przybiera zupełnie 
nowy trend. Konsumenci nie oczekują już, że otrzymają namacalne nagrody, są coraz mniej zaintere-
sowani prostym zbieraniem punktów połączonym z katalogiem nagród w postaci fizycznych przed-
miotów. Lojalni klienci oczekują docenienia, potwierdzenia, że są naprawdę istotni, wyjątkowi i zauwa-

żeni przez markę. Oczekują spersonalizowanych interakcji i doświadczeń, dostępu do unikalnych wydarzeń lub co 
najmniej dostępu do ofert przed innymi klientami. Polscy konsumenci, którzy oceniają program jako spersonalizowany, 
czyli dostosowany w kwestii komunikacji i dostępnych ofert, wykazują cztery razy większą satysfakcję z programu. Jest 
to wskaźnik, który wzrósł ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 3 lat i obecnie jest najsilniejszym czynnikiem wpływają-
cym na zadowolenie z programu lojalnościowego. Doceniają to zwłaszcza przedstawiciele grupy w wieku 18–24 lat. 
Według danych Kantar 58% z nich jest zainteresowanych spersonalizowaną ofertą. Tu dochodzimy do kolejnej zmiany, 
jaka zachodzi na rynku programów lojalnościowych. Wchodzące na rynek pokolenie Z różni się diametralnie od mille-
nialsów. ‘Z-tki’ jeszcze mocniej oczekują gratyfikacji „tu i teraz”, nie interesuje ich zbieranie, odkładanie, gromadzenie 
na później. Dziś czas między zakupem a gratyfikacją mierzony jest szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Kluczem do 
utrzymania klienta w programie, oprócz personalizacji i odpowiedniej komunikacji, jest więc przyspieszenie pierwszej 
redempcji, czyli otrzymania nagrody. Dlatego w nowej odsłonie programu Mastercard Bezcenne Chwile stawiamy na 
wyjątkowe doświadczenia, bezcenne przeżycia oraz dopasowanie do indywidualnych preferencji. Nasza najnowsza 
propozycja przełamuje tradycyjne wyobrażenie o programie lojalnościowym. Jako pierwszy na rynku nie stawia na 
pierwszym miejscu liczby zebranych punktów, ale życiowe pasje konsumenta. Głęboko wierzymy, że takie podejście 
spowoduje wzrost redempcji, a także zachęci uczestników do promowania programu i dodatkowo przyspieszy wzrost 
lojalności klienta wobec jego banku i ulubionych detalistów, a także wobec Mastercard.

„

NET PROMOTER SCORE 
PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

„Dostałaś trójkę, hmmm… a co dostała Gosia?” Kto z nas nie pamięta lub sam nie zadał podobnego pytania? Lubimy 
przecież wiedzieć, jak radzimy sobie na tle innych.

Tę samą potrzebę zaobserwować można w świecie doświadczenia i lojalności klienta. Stąd rosnąca w Polsce popularność 
miary, która w prosty sposób porównuje i ocenia, które lojalnościowe inicjatywy osiągnęły sukces. 
Jednak pomiar wskaźnika NPS (bo o nim mowa) w ramach własnego programu nie wystarczy. Trudno ocenić, jak bardzo 
cieszyć się z trójki, gdy nie wiemy, jaką ocenę dostała koleżanka albo jak poradziła sobie cała klasa. Tak samo NPS – nabie-
ra znaczenia dopiero w zestawieniu z najbliższą konkurencją, średnią dla branży lub przynajmniej danymi historycznymi.

Badanie H2H Loyalty Insight 2019 pozwoliło na zbudowanie średniej wartości NPS dla branży programów lojalnościowych
w Polsce. Wynik ten jest niestety ujemny (większy udział krytyków niż promotorów).

To miejsce w tekście to wymarzone pole dla krytyków metodologii NPS. Po euforycznym przyjęciu pytania o skłonność do 
rekomendacji coraz głośniej prezentowane są bowiem zarzuty względem Net Promoter Score. Jednowymiarowość, deklara-
tywność, nieudowodniony związek z wartością klienta i jego późniejszym zachowaniem, nieintuicyjna interpretacja, podat-
ność na różnice kulturowe… Ponadto, czy kategoria, jaką są programy lojalnościowe, dla których głównym powodem uczest-
nictwa jest otrzymywanie korzyści „przy okazji”, powinna być podmiotem pytania o angażującą rekomendację?

I faktycznie, bazowanie wyłącznie na wskaźniku NPS może nie oddawać całości obrazu. Warto więc badać więcej elemen-
tów i drążyć dane nieco bardziej szczegółowo.

Poziom ten wydaje się niski szczególnie w zestawieniu z pytaniem o satysfakcję z programu na bazie pięciostopniowej skali 
Likerta, gdzie około 65% uczestników deklaruje, że jest bardzo lub raczej zadowolona.

Tekst i opracowanie: Gabriela Siemieniuch-Grygiel,
chief strategy officer H2H.tech

NPS PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH W POLSCE
(liczony jako średnia arytmetyczna dla NPS przebadanych programów, celem wyeliminowania wpływu czynnika „N” na ogólny wynik)

T2B ZADOWOLENIA
Z PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH W POLSCE

(liczony jako średnia arytmetyczna dla T2B zadowolenia przebadanych programów celem wyeliminowania wpływu czynnika „N” na ogólny wynik)

NPS = -18

B2B=7%T2B=65%   
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PRZYKŁAD NPS = 50 PRZY RÓŻNYM ROZKŁADZIE ODPOWIEDZI
Czy prawy i lewy wykres rzeczywiście przedstawia taką samą sytuację?

AV NPS

Najwyższy średni NPS w kategorii programów lojalnościowych ma branża spożywcza, a niewiele niższy – drogerie. Przy 
czym w całym badaniu jedynie 3 programy osiągnęły dodatni NPS.

Przyglądając się trzem programom z dodatnim wynikiem NPS, widzimy, że pierwsze miejsce w rankingu dla programu 
„Żappka” jest w dużej mierze efektem wysokiego udziału odpowiedzi „10” (25% użytkowników programu), a więc klientów 
bardzo zadowolonych, będących prawdopodobnie ambasadorami programu. 

W przypadku programów „Lidl Plus” i „Klub Rossmann”, choć udział krytyków jest podobny do tego w aplikacji „Żappka” 
(30% „Żappka”, 30% „Lidl Plus”, 31% „Klub Rossmann”), to niższy wskaźnik NPS spowodowany jest przede wszystkim mniej-
szym udziałem właśnie odpowiedzi „10”. 

Można zauważyć też różnicę między numerem 2 i 3 w rankingu NPS i jest to inna proporcja odpowiedzi „7” i „8” (o charakte-
rze określanym jako „neutralny”) względem siebie w obu programach. Tu paradoksalnie w lepszej sytuacji jest program na 
miejscu trzecim.

SIECI SPOŻYWCZE
NPS = -13

PROGRAM 1. ŻAPPKA  9
PROGRAM 2. LIDL PLUS  3

PROGRAM 3.  -9   

PROGRAM 1. KLUB ROSSMANN  1
 PROGRAM 2.  -7

PROGRAM 3.  -10   

PROGRAM 1. BP PAYBACK  -13
 PROGRAM 2.  -18

PROGRAM 3.  -30 

DROGERIE
NPS = -14 

STACJE BENZYNOWE
NPS = -28
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KOMENTARZ EKSPERTA
Wyniki badania NPS wśród uczestników programów lojalnościowych w Polsce wskazują, że jest 
jeszcze sporo do zrobienia w tym obszarze marketingu. Większość uczestników jest co prawda 
zadowolona, ale niewielu z nich jest przekonanych do polecenia programów. Innymi słowy, 
lojalność w stosunku do programów lojalnościowych jest bardzo niska i z samego zadowolenia 

niewiele więcej wynika. To wyraźny sygnał dla menedżerów, by ponownie przyjrzeć się swoim programom i zweryfi-
kować, jaką wartość dodaną oferują. I to zarówno uczestnikom, jak i marce.
Przedstawione porównanie poziomu satysfakcji i NPS pokazuje, że program lojalnościowy może być „OK” (satys-
fakcja), ale nie ma w nim „WOW!” (rekomendacja). Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Zeszłoroczne 
wyniki badań naszego laboratorium pokazują wpływ zróżnicowania, zarówno w stosunku do mechanizmów, jak 
i na przykład rodzaju nagród, na występowanie efektu „WOW!”. Z metodologicznego punktu widzenia istotne jest 
podkreślenie, że pomimo krytyki podążającej za NPS od momentu jego oficjalnej inauguracji (czyli od grudniowe-
go numeru HBR w 2003) jest on miarą powszechnie stosowaną na świecie. Należy jednak pamiętać, że metodolo-
gia NPS jest pomiarem postaw, a zatem przeniesienie wyników na konkretne zachowania obarczone jest znaczą-
cym błędem. Warto również zwrócić uwagę, że termin „uczestnictwo w programie” jest bardzo ogólny. Wyniki, 
które przedstawiliśmy w tym roku na łamach Marketing Intelligence & Planning, pokazują, że aktywność uczestni-
ków, a w szczególności rodzaj tej aktywności, ma praktyczne znaczenie dla zaangażowania w programie i wynika-
jących z tego efektów marketingowych.

„
Z kolei najniższy NPS w badaniu (–41) nie jest wynikiem wysokiego udziału najniższych odpowiedzi (odpowiedzi od 1 do 5 
wskazało 18% uczestników programu), ale istotną nadreprezentacją względem średniej odpowiedzi „5” i „6” (wciąż określa-
nych jako krytyczne) kosztem udziału promotorów. Niemniej na tle pozostałych projektów jest to program, który nie przekonu-
je swoich użytkowników do jego polecania. Ale NPS to dopiero początek – kolejnym krokiem byłoby zbadanie przyczyn 
takiego stanu rzeczy i przeanalizowanie innych elementów oceny i opinii o programie.

Możemy zatem przyjąć, że NPS to jedynie pewien punkt wyjścia, jedna ze składowych oceny programu, którą mimo metodo-
logicznych niedostatków, wciąż warto badać. Badać, nie zatrzymując się wyłącznie na finalnej wartości wskaźnika, ale anali-
zować dokładny rozkład odpowiedzi oraz śledzić ich poziom względem poprzednich okresów, najbliższych konkurentów, jak 
i całej branży.
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Chcemy być „mostem”, który łączy banki i sprzedawców detalicznych. Powstaje ekosystem, który przynosi 
korzyści wszystkim – o nowościach w programie lojalnościowym – mówi Marcin Klimkowicz, director 
product management, CRM & loyalty solutions w Mastercardzie.

Na rynku są programy własne detalistów, programy wielopartnerskie. Jaka jest w takim razie rola projektu Mastercarda?

Udało nam się stworzyć program, który łączy trzy strony. Przede wszystkim banki, którym udostępniamy platformę programu.  
Jest on w pełni customizowany. A to oznacza, że każdy bank może komunikować go jako „swój” i ukształtować go zgodnie 
ze swoją strategią. Może różnie nagradzać i promować transakcje oraz zachowanie konsumenta. Może także włączyć zapis 
do programu, logowanie oraz cały user experience we własne kanały, w tym bankowość internetową i mobilną.
 
Drugi filar programu Bezcenne Chwile to sprzedawcy detaliczni, którzy mają dostęp do dużej liczby kart oraz pewność, że 
banki i my – Mastercard – będziemy wspierać program organizacyjnie i komunikacyjnie. Dla detalistów ważna jest też 
ogromna wiedza transakcyjna, jaką oferujemy. Co prawda nie wiemy, co dokładnie klient kupuje, ale za to mamy wiedzę 
o transakcjach nie tylko w jednej sieci detalicznej, ale wszystkich transakcjach daną kartą. Na przykład na podstawie wiedzy 
transakcyjnej na stacjach benzynowych możemy domyślać się, że uczestnik programu nie tylko posiada samochód, ale 
także jak często z niego korzysta, podróżuje, i oferować mu związane z tym oferty specjalne.

Trzeci element to oczywiście uczestnicy. Bezcenne Chwile to dzisiaj największy program multipartnerski. Konsumentom 
dajemy dostęp do oferty 80 partnerów programu i, co chyba najważniejsze, program zaszyty jest w samej karcie płatniczej. 
Konsument nie potrzebuje przy kasie dodatkowej karty czy nawet aplikacji. Używa karty, którą i tak nosi w portfelu. Wygoda 
jest oczywista.
 
I na koniec dochodzimy do roli Mastercarda. Dlaczego to robimy? Chcemy być „mostem”, który łączy banki i sprzedawców 
detalicznych. Powstaje ekosystem, który przynosi korzyści wszystkim. Banki zyskują większą transakcyjność swoich kart płatni-
czych i budują lojalność wśród klientów. Detaliści przyciągają klientów do swoich sklepów i mają możliwość proponować im 
oferty dopasowane do ich zwyczajów zakupowych. Najbardziej zyskują konsumenci, którzy otrzymują nagrody, a każda 
transakcja kartą przybliża ich do realizacji ich życiowej pasji.

Jaka jest obecnie liczba kart zarejestrowanych w programie?

Mówimy o setkach tysięcy kart, ale dokładnej liczby nie podajemy. Dlaczego? Bo Bezcenne Chwile to jest przede wszystkim 
platforma do tworzenia własnych programów przez wydawców kart. Programów opartych na karcie płatniczej Mastercard 
oczywiście. To oni podejmują decyzję, czy otwierają program dla wszystkich klientów, czy tylko dla wybranej grupy. Jeśli jakiś 
bank chce się pochwalić liczbą uczestników, może to oczywiście zrobić. Na razie w skali całej Polski w programie jest zapisa-
na mniejszość aktywnych kart płatniczych z logo Mastercarda. Mamy oczywiście zamiar to zmienić i razem z wydawcami 
aktywnie zachęcamy do rejestracji w programie.

Co się zmieniło w programie oprócz nazwy – zamiast Priceless Specials – Bezcenne Chwile?

Zmiana nazwy była istotna. Na świecie związani jesteśmy z marką Priceless Specials, widoczną choćby podczas transmisji 
Ligi Mistrzów. Zresztą oficjalna, „regulaminowa” nazwa pozostała właśnie taka. Wyniki przeprowadzonych badań jedno-
znacznie wskazały jednak, że marka Bezcenne Chwile więcej mówi Polakom, jest bardziej zrozumiała. Drugi element to tzw. 
odwrócony model redempcji, nowość na skalę światową. Nasi uczestnicy, wchodząc do programu, od razu wybierają nagro-
dę, na którą chcą zbierać punkty. Badania pokazały, że to jest bardziej atrakcyjne i motywujące, budzi emocje. Zwykle 
w programach jest przeciwnie, najpierw użytkownik żmudnie gromadzi punkty, a po jakimś czasie zastanawia się, na co 
warto je wymienić. W naszym programie zna swój cel od początku, a my poprzez oferty detalistów podpowiemy, jak ten cel 
zrealizować najszybciej. Ważne są także nagrody, które są właśnie „bezcenne”, dostępne tylko u nas. Chodzi o wstęp na 
imprezy, które sponsorujemy, np. wyjazd na Ligę MIstrzów, Open’era czy Off Camera, ale także wyjątkowe nagrody partne-
rów, np. osobisty kierowca Free Now na sylwestra. Będą też nagrody, takie jak zaprojektowanie własnej koszuli Wólczanki, 
spotkanie z artystami z festiwalu muzycznego czy własna sala kinowa na wyłączność – głównie dla uczestników premium. 

Są także dwie kategorie użytkowników – standardowa i premium?

Segmentacja w programach lojalnościowych nie jest niczym nowym. My postanowiliśmy stworzyć dwie grupy uczestników – 
standardowych i premium. Pewną innowacją jest to, że status VIP nie jest związany z liczbą punktów, ale wydatkami na 
karcie. Każdy, kto wydaje średnio min. 3 tys. miesięcznie kartą Mastecard może wejść do strefy premium i zyskać dostęp do 
jeszcze bardziej wyjątkowych nagród i pasji.  

Będzie to także wasz duży projekt komunikacyny, reklamowy?

Wystartowaliśmy z kampanią budującą znajomość programu Bezcenne Chwile. Zachęcamy w niej do sprawdzenia, czy 
karta Matsercard może zostać zarejestrowana w programie (nie wszystkie banki jeszcze dają tę możliwość), a jeśli tak, do 
zrobienia tego. Stawiamy na telewizję i digital. Swoją komunikację prowadzą także banki. Bezcenne Chwile można spotkać 
także u naszych partnerów detalicznych. Przygotowaniem i realizacją kreacji reklamowej zajęła się agencja McCann World-
group, zaś media zaplanował i kupił dom mediowy Carat. Autorem nowej koncepcji programu Mastercard Bezcenne Chwile 
jest firma H2H.tech. Realizację programu prowadzą agencje należące do grupy Dentsu Aegis Network Polska. Dostawcą 
technologicznym odpowiedzialnym za technologię płatniczą programu jest uPaid. 

Czy Bezcenne Chwile to projekt lokalny? 

Na świecie Mastercard mocno stawia na programy lojalnościowe. Polska jest jednym z liderów innowacji i dostępna dla 
polskich konsumentów wersja programu Bezcenne Chwile stworzona została lokalnie. Mówimy o ofercie w programie, 
modelu redempcji, komunikacji. Sama technologia, silnik programu jest na wszystkich rynkach taka sama z powodów 
bezpieczeństwa. 

MASTERCARD
– JESZCZE BARDZIEJ BEZCENNY

Marcin Klimkowicz
dyrektor ds. rozwiązań lojalnościowych i CRM

w polskim oddziale Mastercard Europe
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zrobienia tego. Stawiamy na telewizję i digital. Swoją komunikację prowadzą także banki. Bezcenne Chwile można spotkać 
także u naszych partnerów detalicznych. Przygotowaniem i realizacją kreacji reklamowej zajęła się agencja McCann World-
group, zaś media zaplanował i kupił dom mediowy Carat. Autorem nowej koncepcji programu Mastercard Bezcenne Chwile 
jest firma H2H.tech. Realizację programu prowadzą agencje należące do grupy Dentsu Aegis Network Polska. Dostawcą 
technologicznym odpowiedzialnym za technologię płatniczą programu jest uPaid. 

Czy Bezcenne Chwile to projekt lokalny? 

Na świecie Mastercard mocno stawia na programy lojalnościowe. Polska jest jednym z liderów innowacji i dostępna dla 
polskich konsumentów wersja programu Bezcenne Chwile stworzona została lokalnie. Mówimy o ofercie w programie, 
modelu redempcji, komunikacji. Sama technologia, silnik programu jest na wszystkich rynkach taka sama z powodów 
bezpieczeństwa. 
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W nowej formule Priceless Specials nazywa się Bezcenne Chwile i ma dawać konsumentom bardziej bezpośrednie korzyści.

Mastercard uruchomił właśnie nową odsłonę swojego programu lojalnościowego. Bezcenne Chwile, bo tak się on nazywa, 
to odświeżona wersja Priceless Specials, który jeszcze wcześniej pod nazwą MasterCard Reward firma ta prowadzi od 11 lat. 
Ma skłaniać posiadaczy kart płatniczych Mastercard do częstszego ich używania.

W nowej odsłonie, jak przekonuje Marcin Klimkowicz, dyrektor ds. rozwiązań lojalnościowych w polskim oddziale Master-
card Europe, program ma być atrakcyjniejszy dla konsumentów. Główną zmianą jest to, że konsument, który zarejestruje 
swoją kartę w programie, będzie zbierał punkty za każdą transakcję kartą (1 punkt za każde wydane 50 zł). Do tej pory 
nagradzane były transakcje u partnerów programu.

Te firmy, a są to np.: markety Carrefour, stacje paliw Circle K, kina Cinema City i Multikino, Empik, sieć handlowa Euro RTV 
AGD, sklepy sportowe Decathlon, perfumerie Douglas i inni, nadal będą ważne: zakupy u nich mają premiowane dodatko-
wo (do 8 punktów za każde wydane 5 zł). W sumie Mastercard ma w swoim programie 74 detalistów, reprezentujących 19 
kategorii zakupowych.

Mastercard nie zdradza, ilu użytkowników miał do tej pory program Priceless Specials, nie podaje także, na jaki wzrost liczy 
wraz z jego nową odsłoną.

Potwierdza natomiast, że będzie go intensywniej reklamował niż do tej pory. Jerzy Hołub, dyrektor marketingu polskiego Master-
carda, twierdzi, że będzie to jedna z dwóch głównych osi przyszłorocznej komunikacji reklamowej firmy. Obecnie wystartowała 
kampania reklamowa, która obejmie emisję spotu reklamowego w telewizji TVN i Polsat oraz w kanałach tematycznych, 
sieciach kin Cinema City oraz Multikino, a także reklamy wideo i display w social mediach, display (m.in. na Onet.pl oraz WP.pl), 
mobile (m.in. Jakdojade, wykorzystujące geotargetowanie) oraz wideo (Player, Ipla). Przygotowaniem i realizacją kreacji 
reklamowej zajęła się agencja McCann Worldgroup, a za planowanie i zakup mediów odpowiada dom mediowy Carat.

Według Klimkowicza istotą zmian w programie lojalnościowym Mastercarda jest to, że nie same punkty, 
ich zbieranie, są najważniejsze, ale istotą jest cel, do którego dąży konsument. Może on wybrać jedną 
z ośmiu pasji i zakupy za pomocą karty przybliżają go do osiągnięcia tego celu (np. zakupu wycieczki, 
biletu na koncert itp.).

Autorem nowej koncepcji programu lojalnościowego jest firma H2H.tech. Realizację programu prowadzą agencje należące 
do grupy Dentsu Aegis Network Polska. Dostawcą technologicznym odpowiedzialnym za technologię płatniczą programu 
jest uPaid. Przy programie Bezcenne Chwile Mastercard współpracuje z 13 bankami.   

Według danych NBP na koniec marca br. mamy w naszych portfelach 27,5 mln szt. kart płatniczych, z których 53,5% stano-
wią karty Visa, a 45,6% – Mastercard. W ostatnich latach Mastercard wydatnie powiększał swój udział rynkowy: pięć lat 
temu Visa miała 60%, a Mastercard – 38% polskiego rynku.

MASTERCARD
NOWA ODSŁONA

JAK PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
WPŁYWA NA ZACHOWANIA ZAKUPOWE UCZESTNIKÓW?

Kilkanaście miesięcy temu miałem przyjemność uczestniczyć w panelu prowadzonym przez Freda Reichhelda (Bain & 
Company). Podczas sesji Q&A jeden z uczestników spotkania zadał pytanie: Czy programy lojalnościowe budują lojalność?

Twórca koncepcji NPS odpowiedział, iż powinniśmy patrzeć na programy lojalnościowe jako na narzędzia marketingowe 
umożliwiające: zbieranie i analizę danych o naszych klientach, tworzenie personalizowanych ofert i promocji, oddziaływanie 
na koszyk i częstotliwość zakupu. Następnie stwierdził, że należy rozdzielić kwestię lojalności, którą buduje marka przez 
wszystkie doświadczenia klienta (program jest jedynym z wielu obszarów), od narzędzia marketingowego (program lojalno-
ściowy), które ma na celu bezpośrednie oddziaływanie na zachowania zakupowe klientów.

Postanowiliśmy w H2H.tech zweryfikować w badaniu Loyalty Insight czy faktycznie Polacy zmieniają swoje zachowania 
zakupowe pod wpływem uczestnictwa w programie? Z uwagi na fakt, że jest to jeden z najbardziej poufnych obszarów 
wiedzy po stronie marketerów, musieliśmy oprzeć nasze wyniki na deklaracjach uczestników programów lojalnościowych.

3 na 4 Polaków uczestniczących w aktywnościach lojalnościowych potwierdza, 
że uczestnictwo w programie ma wpływ zarówno na koszyk zakupowy (wybie-
ram marki, w których programach uczestniczę) oraz samo miejsce zakupu (przy-
należność do programu wpływa na wybór sklepu\usługi, z której korzystam). 

Tekst i opracowanie: Marek Kosakowski,
chief executive officer H2H.tech

TO, CO LUB GDZIE KUPUJĘ

TO, KIEDY KUPUJĘ

MÓJ STOSUNEK DO MARKI / FIRMY

TO, CO MÓWIĘ O MARCE / FIRMIE

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW

MOJĄ LOJALNOŚĆ

zdarza mi się kupować podczas czasowych promocji, ofert,
choć wcześniej tego nie planowałem(-am)

dzięki programowi lojalnościowemu czuję się z marką
bardziej związany, bardziej ją lubię

zdarza mi się polecić znajomym lub rodzinie zakupy
u danej marki / firmy ze względu na program lojalnościowy

wydaję więcej / częściej w celu otrzymania korzyści w programie

jeśli uczestniczę w programie lojalnościowym danej marki / firmy,
to prawdopodobnie nie będę korzystał(a) z oferty konkurencji

76%

73%

68%

61%

52%

50%

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE WPŁYWAJĄ NA: T2B

zdecydowanie się zgadzam ani się zgadzam, ani się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzamraczej się zgadzam raczej się nie zgadzam

18% 58% 16% 6% 1%

21% 52% 17% 8% 2%

18% 50% 23% 7% 3%

17% 45% 24% 11% 4%

13% 38% 26% 16% 5%

12% 38% 28% 17% 5%

wybieram marki / firmy z programem lojalnościowym,
w którym uczestniczę
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Dodatkowo warto podkreślić, że aż 73% osób uczestniczących w programach deklaruje realizację dodatkowych zakupów 
produktów\usług pod wpływem promocji w ramach programu, których wcześniej nie planowali. Najsilniej na promocyjną 
ofertę w ramach programu reagują klienci sieci drogeryjnych, dla których poziom T2B wzrasta do 82%. Trzecim silnym argumen-
tem potwierdzającym oddziaływanie programów na zachowania zakupowe jest deklaracja 52% respondentów badania, że 
wydają więcej i częściej w celu otrzymania korzyści w programie. Analizując to pytanie na poziomie pokoleń, należy zaznaczyć, 
że w przypadku najmłodszych badanych (15-24 lata) większe i częstsze wydatki deklaruje aż 63% tejże grupy.

Pogłębiając analizę wśród konkretnych programów, widać silną korelację częstotliwości komunikacji (oferty dnia, promocje 
czasowe, e-zdrapki etc.) w programie z poziomem tego parametru wśród uczestników.

PODIUM
WŚRÓD PROGRAMÓW
W ZAKRESIE CZĘSTSZEGO
SPRAWDZANIA OFERTY
ORGANIZATORA

64%

57%

WPŁYW PROGRAMÓW
LOJALNOŚCIOWYCH NA UŻYTKOWNIKA

47%44%

64%

36%

41%

46%

52%

ZACZĄŁ(ĘŁA) PAN(I) CZĘŚCIEJ
SPRAWDZAĆ OFERTĘ

ORGANIZATORA PROGRAMU

BEST PERFORMER

SIECI SPOŻYWCZETOTAL PROGRAMY DROGERIESTACJE BENZYNOWE

52%
KLUB

Ostatnim mierzonym obszarem oddziaływania na zachowanie zakupowe jest wpływ uczestnictwa na częstsze sprawdzanie 
oferty organizatora. Wyniki są zróżnicowane w zależności od branży programów lojalnościowych. Najwyższy poziom oddzia-
ływania (47%) odnajdujemy wśród uczestników programów organizowanych przez sieci spożywcze, trochę niższy w progra-
mach sieci drogeryjnych (46%), a najniższy w aktywacjach stacji benzynowych (36%).
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„ KOMENTARZ EKSPERTA
Płynne oczekiwania konsumentów rozmywają granice i umiejscawiają konkurencję poza kontek-
stem lojalności. Konsumenci nie oceniają już produktów i usług w ramach jednej branży. Coraz 
częściej porównują ze sobą marki, opierając się na swoich doświadczeniach z liderami będącymi 
przedstawicielami różnych branż i to oni wyznaczają tempo wzrostu wymagań stawianych pozo-
stałym markom. Korzyści płynące z inwestycji w programy lojalnościowe są uzależnione od 

założeń przyświecających takim inicjatywom: zdobycia lub utrzymania klienta, wzrostu wartości zakupów czy 
orędownictwa konsumenckiego. By zwiększyć zwrot z inwestycji w inicjatywy lojalnościowe, marki, które święcą 
największe triumfy, potrafią dobrze wykorzystać wartość pojedynczego klienta, tworząc ambasadorów marki 
i fanów z jednej strony, ale również ułatwiać codzienne życie i skracać dystans między marką a klientem. Dziś 
lojalność buduje się nie tylko w oparciu o tradycyjne, racjonalne metody – coraz większe znaczenie zyskuje zaan-
gażowanie emocjonalne klienta. W przyszłości marki będą budować lojalność poprzez kontekstowe podejście, 
predyktywne i pozytywne doświadczenia. To marki muszą być lojalne wobec swoich klientów, a nie na odwrót. 
Przyszłość programów lojalnościowych można zobrazować jako generator relacji, który łączy większą ilość danych 
i analiz na temat klienta z lepszymi doświadczeniami budującymi jego emocjonalne zaangażowanie. Generato-
rem relacji, za którym kryje się wartość dodana dla klientów i który wykorzystuje mechanizmy nagradzania, by 
stymulować ich pożądane zachowania, budować żywą społeczność i tworzyć zwyczaje zakupowe, prowadzące 
do zwiększania wartości emocjonalnie zaangażowanych konsumentów.

Adam Nowak
global loyalty leader IKEA Group

Kierując się definicją celów programu F.Reichhelda możemy stwierdzić, że rynek programów lojalnościowych w Polsce można 
określić jako dojrzały. Wykorzystanie wiedzy o klientach, spersonalizowana komunikacja oraz wykorzystanie aplikacji mobil-
nych powoduje, że mamy wreszcie w Polsce przykłady świetnie zarządzanych programów, które wprost przekładają się na 
zachowania zakupowe uczestników.

Wyniki badania pokazują nam także wpływ programu na całościowe doświadczenie klienta z marką. Aż dla 68% udział
w programie skutkuje silniejszym związkiem z marką. Natomiast udział w programie dla 61% badanych jest powodem 
rekomendacji znajomym lub rodzinie zakupów właśnie tego produktu\usługi (także w przypadku rekomendacji najbardziej 
skłonną grupą są najmłodsi konsumenci, spośród których aż 78% deklaruje takie zachowanie pod wpływem uczestnictwa
w programie). 

Zmierzyliśmy się także z pytaniem
ze wstępu artykułu skierowanym do F. Reichhelda:
„Czy programy lojalnościowe budują lojalność”?

Dla co drugiego Polaka (50% odpowiedzi T2B)
uczestnictwo w programie lojalnościowym oznacza

powstrzymywanie się od zakupów marek konkurencyjnych.
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