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Punkty na nagrody
Rynek programów lojalnościowych opiera się na symbiozie marki i konsumenta. Firmom zależy na zwiększeniu wpływów,
a ich klientom na pozyskaniu darmowych dóbr. W tym układzie wszystko gra, trochę myli tylko użycie słowa „lojalność”.

Tekst: Karolina Keller

olacy coraz chętniej przystępują do programów lo-
jalnościowych, a jedna trzecia z nas należy już przy-
najmniej do jednego. To największy odsetek zainte-
resowania programami lojalnościowymi od ponad
pięciu lat – od 2005 roku odnotowywano spadek

popularności tego typu zabiegów marketingowych. Na rynku wy-
bijają się, co prawda, oferty zaledwie trzech koncernów, ale szlaki
skutecznie przecierają sobie także mniej istotni gracze. Jednocze-
śnie w społeczeństwie nie brakuje obywateli, któ-
rych nie nęcą promocje cenowe, deklarujących
wybór zawsze tego samego produktu bez wzglę-
du na obniżki cen konkurencji. Grupa ta nieznacz-
nie wzrosła w stosunku do badań z 2009 roku.
Być może wynika to z braku zaufania do tańszych
produktów związanego z nie do końca słusznym
przeświadczeniem, że produkty dostępne w pro-
mocji są gorszej jakości. Być może z lepszej sytu-
acji materialnej respondentów, którzy udzielali
takiej odpowiedzi.

Takie informacje wynikają z corocznego rapor-
tu BTL Monitor* – największego w Polsce bada-
nia dotyczącego narzędzi reklamy pozamedialnej
– realizowanego od 2001 roku przez ARC Rynek
i Opinia. Ostatni raport opublikowano w paździer-
niku ubiegłego roku.

Rozgrywający i ławka rezerwowych

Ponad połowa z grupy 800 przepytanych osób
bierze udział w programach oferowanych przez
dwie dominujące grupy – stacje benzynowe oraz
hiper- i supermarkety. Największym sukcesem
pochwalić może się ta druga branża, gdzie zainteresowanie kon-
sumentów programami lojalnościowymi wzrosło w ciągu roku
z 37 proc. do 52 proc. Stacje benzynowe z kolei zanotowały spa-
dek ok. 7 pkt proc. Zainteresowanie uczestnictwem w programach
tych branż podyktowane jest prozą życia – benzyna i produkty
spożywcze nie tanieją, a przeciętne zarobki Polaków niezbyt dyna-
micznie rosną. Nauczyliśmy się wobec tego korzystać z wartości
gratisowo dodanych, gwarantujących korzyści w zamian za lojal-
ność. W przypadku tankowania benzyny albo zakupów spożyw-
czo-przemysłowych kwestia jest o tyle łatwa, że większość prze-

ciętnych ludzi zaopatruje się w te produkty regularnie, w tych sa-
mych punktach zlokalizowanych najbliżej domu. Posiadanie karty
firmowej i faktyczne korzystanie z niej jest w tym przypadku bez-
problemowe, nie wymaga specjalnego wysiłku lub fatygi konsu-
menta.

Najmocniejszą pozycję na rynku ma multipartnerski program
lojalnościowy Payback. Program obejmuje wiele firm z różnych
sektorów, konsumenci zbierają punkty, robiąc zakupy, a następ-

nie wymieniają je na nagrody. Uczestnictwo
w Paybacku deklaruje 16 proc. respondentów
badania ARC. Posiadacze kart Payback muszą
się jednak nieco zaangażować, żeby szybko
uzbierać konkretną liczbę punktów – intencjo-
nalnie wybierać firmy uczestniczące w progra-
mie. Wykazanie się dużą systematycznością
w zbieraniu punktów było zresztą czynnikiem
uznanym przez ankietowanych za największy
minus programów lojalnościowych. Pozostałe
dwa najbardziej popularne programy to Vitay
stacji Orlen oraz karta Club Card sieci hiper-
marketów Tesco, czyli programy bazujące na
czynniku lokalizacyjnym – z dużą grupą odbior-
ców mieszkających w bezpośredniej okolicy
sklepów i stacji.

Pozostali, również dosyć mocni gracze, to
– na trzecim miejscu apteki, a na czwar-
tym operatorzy telefonii komórkowej. Sieci ko-
mórkowe zanotowały przy tym drastyczny spa-
dek zainteresowania oferowanymi programami
lojalnościowymi – z blisko 33 proc. do zaledwie

13 proc. Propozycje aptek trzymają od dwóch lat
zbliżony poziom. W pierwszej dziesiątce poszczególnych typów
firm, w których programach lojalnościowych Polacy biorą udział,
znalazły się jeszcze sklepy kosmetyczne, sklepy z ubraniami i bu-
tami, banki, stacje obsługi samochodów, kina oraz sklepy inter-
netowe.

Profity mimochodem

Jak wynika z badania, formy promocji wybieramy proste i nie-
skomplikowane. Nic w tym dziwnego, bo chodzi przecież o zdo-
bycie punktów lub produktów przy okazji, nie zabiegając o nie
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Rynek dojrzewa

Tomasz Makaruk, CEO Inmark 360:

Zarówno w programach motywacyj-
nych BtoB, jak i lojalnościowych BtoC
korzyścią dla firm organizujących mul-
tipartnerski program jest niższy koszt
jego organizacji,zwłaszcza gdy partne-
rzy działają w niekonkurencyjnych seg-
mentach rynku. Korzyścią dla uczest-
ników jest z kolei łatwość wzięcia
udziału w takim programie – jedna kar-
ta w portfelu, jeden login, hasło do stro-
ny WWW itp. Samych programów lojal-
nościowych o charakterze punktowym
działa obecnie w Polsce ponad 80.Zna-
cząca większość to wciąż programy
monomarkowe.Organizowanie progra-
mów multipartnerskich to dowód
na dojrzałość i nasycenie tego rynku.





szczególnie. Czołówka najskuteczniejszych form promocji od lat
jest niezmienna. Do świadomości konsumentów najlepiej docie-
rają promocje typu „buy one, get one free” oraz „gratisy” – degu-
stacje lub darmowe próbki, często dołączane do zakupu. Odbior-
ców znajdują również klasyczne okresowe obniżki cen oraz for-
my promocji, które w zamian za zakup (zazwyczaj powyżej ja-
kiejś kwoty) oferują konsumentom rabaty. Jednak zdecydowa-
nie najlepszym powodem, dla którego respondenci badania bio-
rą udział w programach lojalnościowych, jest opcja wymiany ze-
branych punktów na nagrody. Skoro konsument i tak wydaje pie-
niądze i kupuje produkty, bo musi to robić, to dlaczego ma na
tym nie skorzystać.

To, czy dane programy są faktycznie skuteczne i przywiązują
klientów do marki, zależy od wielu subiektywnych czynników, ale
przede wszystkim od jakości i wartości oferowanych w promo-
cjach produktów. Program lojalnościowy nie powinien być zbyt
kosztowny i zakładać, że konsumenta można nabrać. A często
korzyści są tylko pozorne. Przykładem może być akcja sieci Żab-
ka „The Dog – zabierz mnie do domu za darmo” – w jednej z opcji
promocji pluszak dawany jest klientowi gratis, ale dopiero gdy
ten uzbiera 90 znaczków, czyli wyda
w sklepie minimum 900 zł (jeden znaczek
za każde wydane 10 zł).

W małych sklepach czy sieciach sklepów
(niezależnie z jakiej branży) kluczem
do sukcesu zdaje się ranga obiecanego
produktu. Jeśli kupując wino w osiedlowej
winiarni, klient za każdym razem dostanie
7 proc. wartości zakupu i gdy uzbiera wy-
starczającą kwotę, może wymienić ją na
butelkę dowolnego trunku (zamiast tego ze
średniej półki), to na 99 proc. będzie za-
opatrywać się w tym właśnie sklepie. Z du-
żymi supermarketami czy stacjami benzy-
nowymi sytuacja jest nieco inna – uczestni-
cy takich programów lojalnościowych czę-
sto zwyczajnie mają głowę na karku, a niekoniecznie chcą być
lojalni wobec sieci konkretnych sklepów, ponieważ w zamian
dostaną wartościową nagrodę. Korzystają z programów lojalno-

ściowych typu Club Card czy Karta Rodzinka ponieważ i tak ro-
bią zakupy w danych sklepach – zyskują więc na tym mimocho-
dem.

Historia zakupów

Wydaje się, że przywiązania klienta do danej marki nie da się
zmierzyć poprzez program lojalnościowy.
Zwłaszcza że tzw. lojalność klienta to nic in-
nego jak po prostu zarobek dla firm oferują-
cych dane produkty, zachęta do wydania
jeszcze większej kwoty właśnie tu, a nie
u konkurencji. Konsumenci naprawdę wier-
ni jakimś markom ze względu na ich jakość
nie oczekują gratisów, co więcej, są gotowi
płacić nawet większe pieniądze, jeśli produkt
pozostanie niezmiennie dobrej jakości.
Prawdziwą lojalność klienta należałoby pro-
mować naprawdę wartościowymi nagroda-
mi przyznawanymi wyjątkowo aktywnym
konsumentom. Można także zaskoczyć
klienta wiedzą o jego potrzebach.

Firmy prowadzące programy lojalnościo-
we powinny umiejętnie korzystać z danych o klientach, gromadzo-
nych na podstawie historii zakupów. Zapisywane na kartach klu-
bowych informacje o tym, co, kiedy i z jaką częstotliwością kupu-
jemy, pomagają określić nasze upodobania i potrzeby, a co za tym
idzie – dopasować optymalną ofertę promocyjną. Inspiracją mo-
że być akcja sieci Tesco przeprowadzona na lokalnym rynku
w Wielkiej Brytanii. Klienci, w których historii zakupów po raz
pierwszy pojawiły się pieluchy, otrzymali bony na chusteczki hi-
gieniczne do pielęgnacji niemowląt oraz na zabawki dla dzieci. Po-
nieważ analiza danych pochodzących z kart wykazała, że świeżo
upieczeni ojcowie kupują także więcej piwa (nie mają czasu, żeby
wyjść do klubu), w zestawie dostawali także dodatkowe bony
na piwo. I to właśnie strategia umiejętnej analizy danych groma-
dzonych w programach lojalnościowych jest narzędziem, które
pozwala skutecznie dopieszczać klienta i równolegle naprawdę
przywiązać go do marki.l

* Badanie BTL Monitor 2010 zostało przeprowadzone na reprezentatywnej,
miejskiej próbie ludności Polski w wieku 15-49 lat (N=800) w terminie od 26 lip-
ca do 11 sierpnia 2010 r.
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Multipartnerska przyszłość

Marzena Białasek, koordynatorka projektu BTL Monitor, ARC Rynek i Opinia:

Kiedy spojrzymy na branże, w których uczestnictwo w programach jest najinten-
sywniejsze, zauważymy, że są to branże, w których łatwo o multipartycypację.
To właśnie w programach masowych organizatorzy zaczynają powoli dostrzegać
inne niż przywiązanie do marki korzyści z prowadzenia programów lojalnościo-
wych – np. budowanie wiedzy o klientach. Dla konsumentów coraz atrakcyjniejsze
są wizje programów multipartnerskich uwzględniających już nie tyko branże nie-
zbędne w życiu codziennym – hipermarkety, stacje benzynowe – ale też sklepy
odzieżowe i branże usługowe. Programy multipartnerskie mogą być też ciekawe
dla producentów i usługodawców na rynkach lokalnych, którym wspólna karta
klienta pozwoli dotrzeć do nowych grup konsumentów.

Potencjał gigantycznych korzyści

Maciej Tesławski, rektor szkoły Marketing Communication Academy:

Należy oddzielić pojęciowo dwa typy programów. Programy, w których mecha-
nizm polega na punktowaniu klienta (punktowe), oraz takie, w których chodzi
o emocjonalne przywiązanie do marki (i tylko te drugie nazwać można lojalno-
ściowymi). Zostało dowiedzione badaniami, że karta programu w przypadku sta-
cji benzynowej nie decyduje o wyborze stacji. Decyduje lokalizacja i obsługa. Czy-
li zachowania wywołujące lojalność mają większą wagę w oczach klienta niż mikro-
skopijny rabat. Należy pamiętać, że program lojalnościowy może przynieść gigan-
tyczną korzyść firmie, ponieważ jest to narzędzie, dzięki któremu poznajemy histo-
rię zakupową każdego indywidualnego konsumenta. Wiemy, co, kiedy i gdzie ku-
pił. Wygranym na tym rynku będzie ten, kto pierwszy wykorzysta wiedzę i zrobi
coś, aby konsumenci pokochali jego markę i stali się jej ambasadorami. To obie-
cuje zdecydowanie większe efekty niż rabat 0,5 proc.

Zwrot kosztów

Krystian Dudek, dyrektor ds. relacji medialnych Grupy PRC,
trener i wykładowca akademicki:

Przyszłością programów lojalnościowych są obec-
ne już w Polsce, a od lat znane za granicą progra-
my skupiające kilka marek z kilku dziedzin rynku.
Dzięki temu punkty zbieramy szybciej, bo z kilku
źródeł. Można także się spodziewać rosnącej po-
pularności innej formy i reguł nagradzania lojal-
ności klientów – gotówką w ramach programów
Cashback. Wydając pieniądze, otrzymamy w na-
grodę zwrot ich części.



westia doboru nagród powiązana jest z budżetem
na dany program oraz z oczekiwaniami grupy doce-
lowej w nim uczestniczącej. Niezależnie od tego, co
w zamian otrzyma klient, istotne jest, żeby zdobył to
w niezbyt długim czasie. Nagrody muszą być przede

wszystkim dostępne. I oczywiście atrakcyjne.

Bony dla biznesu

W programach BtoB, gdy firma odpowiadająca za program nie
zna dokładnego profilu indywidualnych pracowników firmy – od-
biorcy programu, sprawdzają się się kupony przeznaczone do sa-
modzielnej realizacji. Bony podarunkowe z zasady mają za zadanie
motywować pracowników i budować ich większą lojalność wobec
pracodawcy.

Kupony uniwersalne (np. bon podarunkowy Bonus Systems) re-
alizować można w wielu punktach usługowych, głównie sklepach
spożywczych, ale też w butikach, sklepach RTV, AGD. Bony zazwy-
czaj mają długi okres realizacji – posiadacz ma więc czas na pod-
jęcie decyzji, w jaki sposób optymalnie wymienić go na produkty.

W tym zakresie nagród funkcjonują też kupony selektywne i de-
dykowane, jak te oferowane przez Sodexo – kupon Travel & Spa
Pass, Travel & Beauty Pass czy jeszcze bardziej konkretnie Shop-
ping Pass dla Niej (lub dla Niego).

Nagrody rzeczowe dla klienta indywidualnego

Osoba, która sama zapisze się do programu lojalnościowego
z katalogiem nagród, zrobi to tylko ze względu na atrakcyjność
przedmiotów, na które będzie mogła wymienić (zazwyczaj mozol-
nie) uzbierane punkty. Nagrody rzeczowe powinny być więc cenne.
W katalogach zazwyczaj znajdują się przedmioty z różnych katego-
rii i półek cenowych – w Paybacku punkty wymienić można na tor-
bę na zakupy (prawie 5 tys. punktów), ale też na coś bardziej war-
tościowego, np. aparat fotograficzny
Samsung (blisko 36 tys. punktów).

Rangą prezentów przyciąga do pro-
gramu lojalnościowego np. ING Bank.
Do promocji programu lojalnościowe-
go Bankujesz – Kupujesz wykorzysta-
no konkurs. Każdy, kto zapisze się
do programu, a potem zdobędzie
pierwsze punkty, bierze udział w loso-
waniu. Chętnych nie brakuje, właśnie
ze względu na prestiż oferowanych na-
gród – trzy główne nagrody to Honda
CR-Z, 20 pozostałych – iPady Apple’a
i notebooki Samsunga.

Usługa specjalna dla VIP-a

Sposobem wyróżnienia najbardziej
wartościowych klientów, którzy przy-
noszą firmie największy zysk lub są hi-
peraktywni w programie, może być za-
oferowanie usługi specjalnej. Pomyśla-
ły już o tym banki, które dla bardziej
zamożnych klientów uczestniczących
w programach lojalnościowych mają
coś ekstra – zniżki w klubach golfo-
wych czy usługi asystentów gotowych
załatwić za klienta drobne sprawy, ty-
pu rezerwacja hotelu czy stolika w re-
stauracji. Skutecznym chwytem jest
też oferowanie najbardziej aktywnym
uczestnikom programu usług spoza
ogólnej oferty, specjalnie dopasowa-
nych do ich zainteresowań.l
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Każdemu według potrzeb
Katalog nagród w programach lojalnościowych nie ogranicza się do nagród rzeczowych, dla klientów atrakcyjne mogą okazać się
bony przeznaczone do samodzielnej realizacji, rabaty lub wyjątkowe usługi z zakresu ogólnie pojętego lifestyle’u.

Tekst: Karolina Keller
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Na początku był system

Nagrody w programach lojalnościowych to aspekt końcowy, faktyczny proces
pracy nad wdrożeniem skutecznego programu zaczyna się dużo wcześniej
– na etapie użycia systemów dedykowanych kompleksowej obsłudze programów
lojalnościowych. Platformy tego typu pozwalają klientom na odpowiednie
zarządzanie relacjami z ich partnerami biznesowymi i konsumentami. Dobrze
zaprojektowany system pozwala w pełni odpowiadać na potrzeby danej branży,
grupy docelowej, a jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta może
trwać zaledwie kilka dni. Dobrze, kiedy program daje możliwość uzupełnienia
platformy o kolejne funkcje – pozwala w ten sposób na doskonalenie oferowanej
usługi. Najlepsze systemy pozwalają przygotować i prowadzić programy
motywacyjne, sprzedażowe i relacyjne z uwzględnieniem specyfiki konkretnej
branży. Ich atutem może być także wielokanałowa komunikacja w ramach
realizowanych programów: bramka SMS, mailingi oraz dedykowane infolinie
obsługiwane przez specjalnie wyszkolony personel.



Konto z bonusem
Oferty banków skupiają się na tym, jak dać klientowi więcej i jeszcze na tym odpowiednio zarobić. Konkurencja jest na tyle duża,
że nie wystarcza sama obsługa kont bankowych – liczą się wartości dodane, z których klient może korzystać w różnych dziedzinach.

Tekst: Karolina Keller

ajwięcej programów lojalnościowych stosowanych
w bankowości opiera się na kartach gwarantujących zniż-
ki na zakup produktów w sklepach. Popularne są także
karty płatnicze wchodzące w skład punktowych progra-
mów multipartnerskich. Tego typu profity, fakt – doce-

niane przez klientów, zaczynają być jednak postrzegane jako standardo-
we. W obszarze programów lojalnościowych banków powstała niewielka
luka, którą niektórym koncernom finansowym skutecznie udaje się wy-
pełnić. Walka o klienta przyjmuje bardziej wyrafinowane formy budowa-
nia jego lojalności – zindywidualizowany katalog nagród, konto połączo-
ne z opieką zdrowotną oraz luksusowe usługi dla zamożnych klientów.

Multi korzyści

Partnerskie programy premiujące użytkowników banków są popular-
ne na całym świecie. Dzięki nim klienci dostają zniżki w konkretnych sie-
ciach handlowych. Najczęściej banki dobijają targu z branżą modową,
ale wśród partnerów zdarzają się też np. sieci sklepów spożywczych,
kosmetycznych czy kina i kawiarnie lub nawet biura podróży.

Karta kredytowa Visa Impresja banku Millenium gwarantuje 5 proc.
zniżki u ponad 20 partnerów (m.in. w Zarze, Venezii i Sephorze). Mecha-
nizm działania jest odwrotny, ale wychodzi na to samo – klient płaci peł-
ną kwotę za zakup, ale automatycznie na kartę nalicza się 5 proc. od jego
wartości. Roczny limit zwrotów ze strony banku wynosi w tym przypadku
760 zł i przez pierwszy rok bank nie pobiera opłaty za kartę (poza ubez-
pieczeniem, które nie jest obowiązkowe). Potem jest to 0-75 zł (w zależno-
ści od wysokości obrotów na karcie). Brzmi zachęcająco, bo nawet jeśli
5 proc. to nie majątek, to jednak lepiej zapłacić trochę mniej. Innym przy-
kładem takiego wymiaru multipartnerstwa jest karta Class & Club Raif-
feisen Bank, reklamowana jako luksusowa. Luksus polega w tym przypad-
ku na zaproszeniu do programu marek z nieco wyższej półki. Tu zniżki
na zakup wynoszą od 3 do ok. 15 proc., przy rocznej opłacie za kartę 125 zł.
Zakładając, że klient często zamierza płacić kartą kredytową oraz korzy-
sta z usług firm zrzeszonych w programie, tego typu oferty są opłacalne.

Inne banki stosują programy punktowe – uzbieranie określonej liczby
punktów umożliwia odebranie nagrody, np. Bank Citi Handlowy i Bank
Zachodni WBK korzystają z partnerstwa z programem Payback. Każde
3 zł wydane ze specjalnych kart tych banków to punkt na koncie Pay-
back. Biorąc pod uwagę to, że najtańsza nagroda w programie – pluszo-
wy renifer – warta jest blisko 2 tys. punktów (stan na 10.02.2011 r.) opła-
calność przedsięwzięcia staje się znikoma. Przynajmniej w przypadku
osób, które nie punktują w Paybacku przez inne furtki.

Strategią trafiającą do klientów banków jest też oferowanie gotówki
w zamian za popularyzację danego konta bankowego. Ciekawą akcję
prowadzi aktualnie internetowy mBank.W PolecamBank klienci za każ-
de skuteczne polecenia (owocujące założeniem konta przez adresata)
dostają premię 50 zł. Roczny limit takiego „zarobku” to 1,2 tys. zł.

Klub dobrze sytuowanych

Nowatorskim podejściem do programów lojalnościowych w banko-
wości jest wymiana zebranych punktów na coś więcej niż nowy sprzęt
AGD czy zniżka na wizytę w spa – karta World MasterCard dostępna
dla klientów Noble Banku.To jakby bardziej ekskluzywny bankowy pro-
gram lojalnościowy dla zamożnych. Kartę wyróżnia pakiet usług ofe-
rowanych w zamian za zebrane punkty, a w nim nagrody z kategorii np.:
podróże, adrenalina oraz sport i czas wolny. Konkretnie: za nieco ponad
89 tys. punktów można wraz z osobą towarzyszącą polecieć balonem,
za 24 tys. skorzystać z pięciogodzinnego podstawowego kursu kite-
surfingu, a za jedyne 3,6 tys. zafundować dziecku przejażdżkę na kucy-
ku. Cennik, jak przystało na ofertę, której targetem są osoby zamożne,
nie jest niski – punkt przyznawany jest za każde 5 zł wydane bezgo-
tówkowo.
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Kasa za rekomendację

O pomyśle na akcję PolecamBank mówi Mateusz Karewicz, główny specjalista
ds.marketingumBanku:

W ciągu ponad 10 lat stworzyliśmy aktywną społeczność internautów związanych
z naszą marką, dających jej swą rekomendację – aż 75 proc. naszych nowych klien-
tów dowiaduje się o ofercie mBanku od swoich znajomych czy rodziny. Takie wy-
niki badań były dla nas bodźcem do stworzenia stałego programu rekomendacyj-
nego i wynagradzania lojalnych klientów. W ciągu trzech pierwszych miesięcy
w programie PolecamBank zarejestrowało się ponad 15 tys. osób, każdego dnia
liczba ta powiększa się o kolejnych 300 nowych użytkowników. Zasady akcji są
proste: dotychczasowy klient może polecić osobie lub firmie niezwiązanej obec-
nie z mBankiem jeden z rachunków. W zamian za skuteczną rekomendację pole-
cający otrzymuje premię w wysokości 50 zł. W ciągu roku bank można polecić
24 osobom lub firmom i w ten sposób zyskać nawet 1,2 tys. zł.Zastąpienie nagród
rzeczowych gotówką zasugerowali nam sami klienci, widząc w tym dla siebie du-
żą korzyść. Bank zyskuje zaś ambasadorów marki, którzy z chęcią rekomendują
nasze usługi swoim znajomym, a także nowych, aktywnych klientów, wybierają-
cych nas wskutek polecenia przez bliską osobę.





Także do odbiorców dobrze sytuowanych kierowana jest oferta Multi-
banku Klub Aquarius. Członkiem klubu może zostać osoba, której wpłaty
na konto wynoszą, uśredniając, min. 5 tys. zł miesięcznie lub jednorazowo
100 tys. zł. Przywileje członka klubu to m.in.: korzystanie z usług wykwa-
lifikowanych doradców finansowych, osobne pokoje do obsługi bieżącej
w centrach finansowych Multibanku oraz karty debetowe i kredytowe
gwarantujące różnego rodzaju zniżki na produkty wielu branż i sieci.

W niektórych bankach funkcjonują usługi concierge, a więc będący
do dyspozycji klienta asystenci gotowi pomóc w załatwieniu przeróż-
nych zadań.W banku PZU, jak można przeczytać na stronie internetowej,
asystent np.: zarezerwuje stolik w restauracji, dostarczy kwiaty, wynaj-
mie pokój w hotelu, zarezerwuje samochód zastępczy lub limuzynę.
Koszty pokrywa oczywiście klient. – Klienci powoli przyzwyczajają się
do możliwości korzystania z usług concierge i coraz częściej wykorzystu-
ją ją do wysłania kwiatów czy rezerwacji biletów na imprezy sportowe
lub do teatru – mówi Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU.

Konto zamiast kolejki u lekarza

Coraz więcej Polaków chce się leczyć prywatnie, dlatego banki wpa-
dły na ciekawy pomysł oferowania pakietów zdrowotnych powiązanych
z kontem osobistym. W zakresie podstawowej opieki propozycje ban-
ków wydają się przy tym opłacalne.

Od końca stycznia br. Nordea Bank wprowadził dla klientów konta Nor-
dea Spektrum możliwość wykupienia opieki medycznej. W skład oferty
wchodzą zarówno pakiety indywidualne, jak i rodzinne. Ceny są wyjątko-
wo atrakcyjne – opłata 6,6 zł miesięcznie zapewnia dostęp do lekarza
pierwszego kontaktu. Porady lekarza prowadzącego dostępne są już
w dniu zgłoszenia, w ramach limitu klient może również skorzystać z wi-
zyt domowych, w pakiecie jest także możliwość skorzystania z badań dia-
gnostycznych oraz wybranych zabiegów ambulatoryjnych – tłumaczy Jo-

anna Krawczyk-Golba, koordynator ds. komunikacji zewnętrznej Nordea
Bank Polska. W najdroższej opcji za 77 zł miesięcznie klientowi oferowa-
ny jest nielimitowany dostęp do lekarza pierwszego kontaktu (w tym wi-
zyt domowych) oraz wyboru 28 lekarzy różnych specjalizacji, a także ba-
dania diagnostyczne. Kalkulując – w porównaniu z ofertami prywatnych
klinik leczniczych – bilans wychodzi na korzyść opieki medycznej połą-
czonej z kontem w banku. Zwłaszcza w opcji podstawowej.

W Polsce działa ok. 70 rodzajów banków, nie dziwi więc to, że walka
o klienta zatacza coraz szersze kręgi i z pola finansowego przenosi się na
cały lifestyle. Problem polega na tym, że niektórzy konsumenci zapomina-
ją o fakcie, że do żadnej akcji promocyjnej czy programu lojalnościowego
żaden bank nie dopłaca ani złotówki. Powstaje zatem pytanie – skoro ban-
kom opłaca się prezentować posiadaczy kart np. zniżkami na zakup da-
nych produktów, to czy klienci nie powinni domagać się zmniejszenia marż
banków na prowadzenie regularnych rachunków bankowych? Bo opłaty za
obsługę bywają mocno wyśrubowane.l
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Predykcja zachowań konsumenta

O przyszłości programów lojalnościowych w bankowości mówi Bartosz Gotta, pro-
ject director Euro RSCGMarketing House:

Powodzenie programów lojalnościowych w bankowości zależy od umiejętności
wykorzystania ogromnej ilości danych, przede wszystkim transakcyjnych i beha-
wioralnych, które banki gromadzą o swoich klientach. Przyszłość to predykcja po-
tencjału, potrzeb i zachowań konsumentów na podstawie tych danych i dopaso-
wanie oferty i benefitów w zasadzie na poziomie pojedynczego klienta.Jakie to bę-
dą benefity i czy program będzie ubrany w mechanizm punktowy, rabatowy czy
ofert specjalnych, w dużej mierze będzie wynikało ze stawianych przed nim celów
i strategii marketingowej konkretnego banku.

LOGO ADRES TEL., FAKS INTERNET, KONTAKT ZAKRES USŁUG, KLIENCI

Inmark Biuro w Warszawie:
ul. Rzymowskiego 30,
02-697 Warszawa
Biuro w Poznaniu
ul. Ostatnia 17, 60-102 Poz.

tel.: 22 331 09 97
faks: 22 201 21 08

tel.: 61 835 71 09
faks: 61 835 71 06

Anna Serafin, kom: 604 610 920
e-mail: Anna.Serafin@i360.com.pl
www.inmark.com.pl
Magda Golik, kom: 694 406 591,
e-mail: Magda.Golik@inmark.com.pl

Programy lojalnościowe B2C, programy motywacyjne B2B
Grupy docelowe: Kierownicy i właściciele sklepów detalicznych, przedstawiciele
handlowi, kierownicy dystrybutorów oraz producentów, nabywcy ostateczni

Market share ul. Owalna 7
02-467 Warszawa

tel. 22 863 98 12 office@marketshare.pl
www.marketshare.pl
Hubert Łącki
Dyrektor Strategiczny
h.lacki@marketshare.pl

MarketShare to agencja full service, która dzięki bogatym doświadczeniom zespołu, po-
zwala skutecznie rozwiązywać marketingowe i sprzedażowe wyzwania współczesnego
rynku. Realizujemy działania w 5 obszarach:_creative, _field, _loyalty, _research, _pr.
Klienci: Coty, Fox International Channels Poland, Grupa Żywiec, Profmetkol,
RTV-Euro-AGD, Saint-Gobain, SCA Hygiene Products, Siemens, Tesco, Webasto.

FIRMA

Programy lojalnościowe
Euro RSCG
Marketing House

ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

tel.: 22 444 0 888
faks: 22 444 0 887

www.marketing-house.pl
przemyslaw.orlowski@eurorscg.pl

Łączymy strategię marketingową z technologią dla rozwoju marki i biznesu. Zakres
uslug: marketing relacyjny, strategie lojalnościowe, systemy informatyczne, analiza
danych.

Smolar Agencja
Promocyjno
– Reklamowa

Ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź

tel./faks: 42 636 90 97
tel. 42 636 90 93

www.smolar.pl
robert.wojkowski@smolar.pl
mirek.szewczyk@smolar.pl

Kompleksowa obsługa: – Sales Suport: programy lojalnościowe, loterie promocyjne,
konkursy, akcje typu instant win – Field: animacje sprzedaży, degustacje, sampling, ta-
jemniczy klient, eventy, Główni Klienci: Henkel, Rieber Foods, Reckitt-Benckiser, Tchi-
bo, Carlsberg, Carrefour, Tata Global, Podravka, Woseba, Herbapol, Kamis

OFFICE Style
Sp. z o.o.

ul. Swoboda 14
60-391 Poznań

061 88 61 905
061 88 61 905

www.officetyle.pl
magdalena.mulczynska@officestyle.pl

Program skierowany do sekretarek, asystentek i osób decydujących w firmach o zaku-
pach artykułów biurowych, spożywczych i produktów codziennego użytku. Dzięki wyse-
lekcjonowanej grupie celowej i zastosowanemu mechanizmowi, którego skuteczność
podparta jest wieloletnim doświadczeniem, wspiera on wzrost sprzedaży produktów Firm
partnerskich i wpływa na Ich dobry wizerunek. Klienci: International Paper, Shoppo.pl

Oskar Wegner
Marketing
Relacyjny

ul. Niedziałkowskiego 24
71-410 Szczecin

tel.: 91 422 93 41
faks: 91 422 93 48

www.oskarwegner.pl
grzesiak@oskarwegner.pl

Marketing relacyjny (programy lojalnościowe, programy wsparcia CRM, programy wsparcia
kanałów dystrybucji); marketing farmaceutyczny.
Klienci: Teva Polska, US Pharmacia, Sanofi-Aventis, Organon, Polpharma,
Toyota Motor Poland, Farm Frites, HDI, Koelner.




