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Wstęp 
 

aport powstał w ramach projektu zaliczeniowego z zakresu infor-

mation research realizowanego przez studentów I roku II stopnia 

komunikacji wizerunkowej na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 

akademickim 2018/2019. Celem procesu badawczego było zdia-

gnozowanie dwóch problemów kluczowych z punktu widzenia kreowania lojalno-

ści klientów autorskiej marki odzieżowej dla mężczyzn, a następnie ich analiza 

i wypracowanie rozwiązania. 

 Pierwszym problemem było określenie, co buduje lojalność klienta wobec 

marki. Jako cel obrano zdiagnozowanie czynników wpływających na budowanie 

lojalności. Przyjęto w tym przypadku perspektywę naukową. Drugi problem doty-

czył mechanik działania programów lojalnościowych. Celem było określenie, z ja-

kich elementów składają się programy i jakie są tendencje w branży odzieżowej 

w tym zakresie. Przyjęto zatem perspektywę branżową. 

 Raport składa się z czterech części. Pierwszą jest wprowadzenie, czyli przy-

bliżenie Czytelnikowi tożsamości marki oraz pojęcia lojalności konsumenckiej. 

Druga część skupia się na tym, co buduje lojalność i które czynniki są kluczowe. 

W trzeciej części przybliżono mechanikę działania problemów lojalnościowych. 

Każdy z tych dwóch rozdziałów opatrzono metodologią i wnioskami. Czwarta 

część to podsumowanie i zarys programu lojalnościowego jako propozycji rozwią-

zania problemu budowania lojalności.  

 Nad projektem pracowała trzyosobowa grupa, w skład której weszły Anita 

Kikowska, Anna Nowak i Marianna Różalska, pod opieką dr. Marcina Pielużka.. 

 

 

 

 

R 
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CZĘŚĆ I. Wprowadzenie 
 

 

 

Czym jest Oaken Deer? 

Oaken Deer to wrocławska autorska marka odzieżowa skierowana do mężczyzn. 

Zajmuje się dopasowaniem ubrań do klienta, dodatkową usługą jest pomoc perso-

nal shoppera w wyborze akcesoriów innych marek. Klienci to osoby z grupy krea-

tywni (70%) i business style (30%). Ważny jest dla nich rozwój, nie tylko poprzez 

pracę. Jako że są to osoby kreatywne, ich praca nie zawsze wiąże się z jednym 

miejscem i stałymi godzinami pracy. Często są to freelancerzy czy osoby z własną 

firmą w branży kreatywnej.  

 W życiu klientów marki doświadczanie jest ważniejsze od posiadania dóbr 

materialnych. Marka chce pokazać, że rozwijanie ciekawości nie wiąże się tylko 

z podróżami, ale też z codziennym życiem. Liczy się dla niej precyzja wykonania 

ubrań, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie ubioru, a także rozmowa 

z klientami i otwartość na ich sugestie, tak aby produkt spełniał oczekiwania użyt-

kowników. Misją marki jest wspieranie mężczyzn aktywnych w każdej sferze życia 

poprzez wysokiej jakości ubiór. Dzieli się wiedzą i pasją szycia, by byli oni gotowi 

na codzienne wyzwania. 

 Marka Oaken Deer nie funkcjonuje jeszcze na rynku. Obecnie toczą się 

pracę na jej planem strategicznym na pierwsze dwa lata działalności. Celem stra-

tegicznym jest zwrot kosztów inwestycji po dwóch latach funkcjonowania marki 

na wrocławskim rynku. 
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Planuje się osiągnąć ten cel poprzez zaktywizowanie pojedynczego klienta do do-

konania średnio dwóch transakcji w ciągu roku na łączną kwotę min. 2 100 zł. 

W pierwszym roku byłoby to łącznie 69 transakcji, w drugim – 137 transakcji. 

Marka musi zatem sprzedawać średnio dwa garnitury tygodniowo. Wiąże się to 

z wykształceniem u klientów postawy lojalnościowej. Drugim celem operacyjnym 

jest taki poziom świadomości i znajomości marki, aby przedstawiciele grupy do-

celowej wymieniali ją wśród pięciu znanych im lokalnych sklepów odzieżowych dla 

mężczyzn. 

 

Czym jest lojalność konsumencka? 

Literatura dostarcza wielu ujęć lojalności, a co za tym idzie – elementów budują-

cych lojalność wobec produktu, usługi, marki czy firmy. Według podstawowej de-

finicji lojalność to stopień pozytywnego stosunku klienta do produktu i skłonności 

do jego zakupu, mimo atrakcyjności innych ofert1. Niemniej jednak lojalność może 

odnosić się także do pracowników, miejsca czy obiektów związanych ze społecz-

nością zgromadzoną wokół marki2. 

Definicje lojalności powszechnie dzieli się na trzy podejścia: behawioralne, 

kognitywne i emocjonalne3. Podejście behawioralne ujmuje lojalność jako ponowny 

                                                
1 Por. A. Sudolska, Zarządzanie doświadczeniami klientów jako kluczowy czynnik w procesie bu-
dowania ich lojalności, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Pro-
blemy Usług” nr 72/2011, s. 278, dostępne przez: http://www.wzieu.pl/zn/660/ZN_660.pdf 
(27.05.2019). 
2 Zob. M. Michałowska, Kształtowanie lojalności nabywców w dobie konkurencji, [w:] „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” nr 72/2011, s. 229–239, 
dostępne przez: http://www.wzieu.pl/zn/660/ZN_660.pdf (27.05.2019). 
3 Por. A. Więch, Rola public relations w kreowaniu lojalności konsumenckiej, [w:] A. Wiśniewska 
(red.), Kształtowanie lojalności konsumenckiej, Warszawa 2013, s. 143–144, dostępne przez: 
http://wsp.pl/file/1178_473178097.pdf (27.05.2019). 
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zakup danej marki i nie uwzględnia czynników, które ją budują. Lojalność postrze-

gana kognitywnie jest traktowana jako rezultat procesu poznawczego, w trakcie 

którego klient dokonuje świadomego wyboru. Podejście emocjonalne definiuje na-

tomiast lojalność jako postawę wywołaną pozytywnymi uczuciami względem pro-

duktu, marki, firmy itp.  

 Perspektywa naukowa i branżowa mają zatem znaczący wpływ na to, jakie 

czynniki wzmacniające postawę lojalnościową przyjmuje się za efektywne. Niniej-

szy raport stanowi ich zbiór, niezależnie od podejścia teoretycznego. W pracach 

naukowych popularny jest podział tychże czynników na komponenty kognitywne, 

afektywne i konatywne. Na komponent kognitywny składa się dostępność marki 

i jej subiektywna ocena, wiarygodność postawy marki, zgodność marki z systemem 

wartości konsumenta oraz klarowna postawa wyróżniająca markę na tle konku-

rencji, a więc wszystko to, co wpływa na przedkładanie marki na inne ze względu 

na jej cechy i doświadczenia własne. Komponent afektywny bazuje na emocjach 

odczuwanych względem marki, pozytywnym nastroju konsumenta, jego dozna-

niach zmysłowych i satysfakcji wynikającej z użytkowania lub posiadania produktu 

marki. Jest to lojalność wynikająca z zauroczenia, dotychczasowych kontaktów, 

satysfakcji i zaangażowania. Natomiast komponent konatywny to uświadomione 

koszty zmiany marki na inną, koszty utopione i przyszłe oczekiwania wobec marki. 

Odpowiada on lojalności wynikającej z głębokiego przekonania do pozostania 

z firmą4. 

 

 

 

 

 

                                                
4 Por. T. K. Adamczyk, Marka jako fundament lojalności konsumenckiej, [w:] A. Wiśniewska (red.), 
Kształtowanie lojalności konsumenckiej, Warszawa 2013, s. 113-114, dostępne przez: 
http://www.wsp.pl/file/1178_626200294.pdf (27.05.2019). Por. także A. Więch, op. cit., s. 143-144. 
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W czym tkwi problem? 

1. Brak rozpoznawalności - marka jeszcze nie funkcjonuje na rynku. 

2. Wspólna grupa docelowa: business style. Oaken Deer musi znaleźć swój 

własny „głos” i wyróżnić się na tle konkurencji. 

3. Brak sprzedaży online, która dominuje na rynku odzieżowym. 

4. Ograniczone środki finansowe. 

5. Długa żywotność ubrań i rzadka powtarzalność zakupu. 

6. Rabaty i system punktowy są nieadekwatne w stosunku do grup docelo-

wych. Ważniejsze dla nich są korzyści niematerialne. 

 

Jakie są cele? 

 zdiagnozowanie czynników wpływających na budowanie lojalności z per-

spektywy naukowej 

 określenie, z jakich elementów składają się programy i jakie są tendencje 

w branży odzieżowej w tym zakresie 
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CZĘŚĆ II. Budowanie lojalności 
 

 

 

Metodologia researchu 

problem badawczy: Jakie czynniki budują lojalność klienta? 

perspektywa: naukowa 

czas badania: 11–30 kwietnia 2019 r. 

 

 
Krok 1. 
Zidentyfikowanie haseł wyszukiwania 

1.1. burza mózgów i stworzenie listy haseł 
1.2. sprawdzenie słowa „lojalność” na answerthe-

public.pl i dopisanie sugestii 
1.3. testowanie haseł w Google Keywords i dopi-

sanie sugestii [na tym etapie zgromadzono 
28 haseł] 

1.4. włączenie trybu incognito 
1.5. wykorzystanie autouzupełniania w Google 

i uzupełnianie listy haseł - każde dotychcza-
sowe hasło wpisujemy osobno z kolejną literą 
alfabetu, np. budowanie lojalności a, budowa-
nie lojalności b itd. i dopisanie sugestii 
[na tym etapie zgromadzono 880 fraz] 

1.6. uproszczenie haseł (usunięcie przyimków, 
spójników, pytajników, zaimków osobowych, 
chyba że zmieniłoby to sens frazy) 
 

 
cel: zgromadzenie jak 
najszerszej puli haseł, 
by zorientować się, jakie 
słowa i wyrażenia są 
związane z tematem lo-
jalności klienta, a jakie 
należałoby wykluczyć 
w ostatecznym wyszu-
kiwaniu tekstów 

 
Krok 2. 
Zawężenie puli haseł 

2.1.  usunięcie zdublowanych haseł 

 
cel: zawężenie pola wy-
szukiwań, zwiększenie 
efektywności badania 
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2.2. usunięcie nieistotnych haseł [na tym etapie 
zgromadzono 27 fraz]  

2.3. skategoryzowanie usuniętych haseł 
 
usunięto hasła związane z: lokalnością, krwiodaw-
stwem, pracownikami, ekonomią, prawem, kon-
kretną branżą (bankową, hotelarską, kosmetyczną, 
spożywczą, farmaceutyczną, motoryzacyjną, tury-
styczną, lotniczą, gastronomiczną, paliwową, ogrod-
niczą, fryzjerską, architektoniczną) , innym rodzajem 
przedsiębiorstwa, programami lojalnościowymi, ba-
daniem i wskaźnikami lojalności, językiem i znacze-
niem, religią, rozszerzeniem pliku, szkoleniami, 
technologią, pracami licencjackimi, zdrowiem, na-
zwiskami autorów 
 
Lista haseł: 
1. „budowanie lojalności klienta” 
2. budowanie lojalności klienta narzędzia  
3. budowanie lojalności klienta metody 
4. „budowanie lojalności klientów” 
5. „budowa lojalności klienta”  
6. budowa lojalności klienta praca magisterska  
7. budowa lojalności klienta logistyka firm usługo-

wych  
8. budowa lojalności klientów  
9. „budowa relacji z klientem” 
10. drabina lojalności klienta 
11. „lojalność klienta”  
12. lojalność klienta kreowanie  
13. lojalność klienta typy  
14. lojalność wobec marki  
15. lojalność klienta modele  
16. lojalność klienta praca magisterska  
17. lojalność klientów wobec marki 
18. „lojalność konsumenta” 
19. lojalny klient praca magisterska  
20. lojalny klient rodzaje  
21. lojalny klient zdobywanie  
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22. marketing lojalnościowy 
23. motywacje klientów 
24. satysfakcja i lojalność klienta 
25. strategia lojalności klienta 
26. zarządzanie lojalnością klienta 
27. zdobywanie lojalnych klientów 

 
 
Krok 3. 
Wyszukiwanie w Google Scholar 

3.1. ustalenie zakresu dat od 01.01.2009 r. do dzi-
siaj 

3.2. tylko język polski 
 

 
cel: zawężenie obszaru 
poszukiwań do tekstów 
naukowych i aktualnych 
badań 

 
Krok 4. 
Przejrzenie pierwszych 5 stron wyszukiwania dla 
każdej frazy 

 
cel: ograniczenie mate-
riału do tekstów najbar-
dziej wartościowych, ale 
z zachowaniem różno-
rodności 
 

 
Krok 5.  
Wybranie tekstów, w których jest mowa o elemen-
tach budujących lojalność klienta + są dostępne 
online [wybrano 44 teksty] 
 

 
cel: wyeliminowanie 
tekstów, które dotyczą 
innych aspektów lojal-
ności konsumenckiej 

 
Krok 6.  
Weryfikacja tekstów (pod kątem przydatności) i au-
tora (pod kątem wiarygodności) 
 

 
cel: wyeliminowanie 
tekstów o wątpliwej rze-
telności 

 
Krok 7.  
Wybranie 20 najbardziej adekwatnych tekstów 

 
cel: analizowanie naj-
bardziej wartościowych 
informacji, uniknięcie 
powtórzeń 
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Czynniki budujące lojalność 

Satysfakcja 

Z jednej strony satysfakcja to pierwszy etap procesu budowania lojalności klienta, 

z drugiej jednak przestrzega się przed opieraniem bazy lojalnych klientów wyłącz-

nie na zadowoleniu, jako że nie zawsze prowadzi do ponownego zakupu – od 65% 

do 85% klientów zmieniających dostawcę było zadowolonych lub bardzo zadowo-

lonych ze współpracy z poprzednim5. 

Najbardziej efektywna jest satysfakcja emocjonalna6. Dlatego też często ze-

stawia się ją z atmosferą panującą w sklepie (temperatura, muzyka, zapach, wystrój 

wnętrza, ekspozycja produktów). Ważna jest estetyka, łatwy dostęp, czytelność 

i porządek, przede wszystkim w obszarze wejścia i przymierzalniach7. Na satysfak-

cję składa się też wizerunek, oczekiwania, postrzegana wartość, jakość obsługi 

i produktów.  

 

Doświadczenia i emocje 

Więzi emocjonalne również uznaje się za początek lojalności. Są one ściśle zwią-

zane z doświadczeniami konsumenta z marką, a one kształtują się podczas pierw-

szego zakupu i mogą rzutować na późniejsze opinie o produkcie lub marce. Wcze-

śniejsze doświadczenia mają ogromne znaczenie w sytuacji, gdy klient nie ma 

czasu na analizę wszystkich dostępnych ofert – wybiera wówczas tę markę, którą 

                                                
5 Por. A. Sudolska, op. cit., s. 277. 
6 Por. I. Ostrowska, Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki na podsta-
wie wybranych produktów konsumpcyjnych, Szczecin 2010, s. 140–141, dostępne przez: 
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11576/Ostrowska_Model%20ksztaltowa-
nia%20lojalnosci.pdf?sequence=1&isAllowed=y (27.05.2019). 
7 Por. A. X. Zając, Wpływ jakości usług na satysfakcję i lojalność klientów na przykładzie branży 
odzieżowej, [w:] J. Dziadkowiec, T. Sikora (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością usług, Kra-
ków 2015, s. 269–270, dostępne przez: https://www.researchgate.net/publica-
tion/281066626_Wybrane_aspekty_zarzadzania_jakoscia_uslug (27.05.2019).  
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zna i wie, że spełnia jego oczekiwania, przy okazji minimalizując ryzyko straty (np. 

pieniędzy i czasu).  

 Emocjonalizacja przekazu jest najefektywniejsza w przypadku osób uczu-

ciowych8. Budując relacje z konsumentami należy pamiętać o przestrzeganiu ta-

kich zasad, jak wiarygodność, otwartość, gotowość do udzielania informacji, atrak-

cyjność, oryginalność, ciągłość i konsekwencja w działaniu, profesjonalizm, 

życzliwość, kultura i takt – budują one poczucie obiektywizmu, zaufanie, zrozu-

mienie, ale też pozwalają zaistnieć w mediach9.  

 

Tożsamość i wizerunek 

Na lojalność wobec marki wpływa jej tożsamość i wizerunek, a dokładniej świado-

mość konsumenta, że marka najlepiej zaspokaja jego potrzeby i daje mu unikalne 

korzyści; wytworzenie się więzi emocjonalnej z marką oraz przekonanie o jedności 

wizerunku i osobowości konsumenta i marki10. Ważne są też warunki rynkowe – 

w sytuacji monopolu stopień przywiązania jest najniższy11. To od wizerunku zależy, 

czy konsument w ogóle zainteresuje się produktem12.  

          

Na tożsamość składają się atrybuty marki i jej fizyczne części składowe. 

Atrybuty wyróżniają markę na tle konkurencji i mogą sprawić, że klient będzie 

                                                
8 Por. Ł. Żeleźnik, Rola reklamy w kreowaniu lojalności konsumenckiej, [w:] A. Wiśniewska (red.), 
Kształtowanie lojalności konsumenckiej, Warszawa 2013, s. 75, dostępne przez: 
http://wsp.pl/file/1178_91975509.pdf (27.05.2019). 
9 Por. A. Więch, op. cit., s. 148-149. 
10 Por. T. K. Adamczyk, op. cit., s. 113. 
11 Por. D. Szwajca, Analiza motywów lojalności klienta w kontekście budowania relacji partner-
skich, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” nr 
41/2009 s. 159–160. Por. także E. Studzińska, Lojalność klienta – pojęcie, podział, rodzaje i stop-
nie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 376/2015, s. 198, dostępne 
przez: http://www.wzieu.pl/zn/558/ZN_558.pdf (27.05.2019). 
12 Por. T. Adamczyk, op. cit., s. 117. 
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ją preferował. Zalicza się do nich m.in. logo, kolorystykę, styl zachowania pracow-

ników, świadomość i znajomość marki, wywoływanie określonych emocji przez 

markę, relację ceny do wartości i wizerunek użytkownika marki. Fizyczne części 

składowe są pierwszym elementem, z którym styka się klient w trakcie podejmo-

wania decyzji. Jest to nazwa, znak graficzny, opakowanie czy slogan.  

  

Jakość produktu 

O jakości produktu decyduje ocena klienta. Bierze on pod uwagę dostępność 

usługi oraz informacji o firmie i ofercie, możliwość kontaktu, kompetencje, kulturę 

i takt, rzetelność, niezawodność, dokładność, zaufanie, wiarygodność, uczciwość, 

kompetencje pracowników, dbałość o dobro klienta, bezpieczeństwo, rodzaj sto-

sowanych środków materialnych (m.in. wizerunek miejsca) oraz znajomość i zro-

zumienie potrzeb nabywców (otwartość na sugestie, pytania i wątpliwości, indy-

widualizacja produktu). Jakość produktu będzie decydowała o powrocie klienta 

szczególnie wtedy, gdy nie ma on czasu na poszukiwanie informacji o produkcie 

i porównywanie go z innymi ofertami13. 

 

Jakość obsługi 

Wymagania klientów w zakresie obsługi są coraz większe. Aby zwiększyć ich lojal-

ność, należy usprawnić obsługę (przy czym od szybkości ważniejsza jest jej jakość), 

uprościć procedury, zapewnić różne formy wsparcia, usprawnić reakcję na zgło-

szony problem i zadbać o wykwalifikowanie personelu. Wysiłek, jaki klient wkłada 

w zakup produktu, musi być jak najmniejszy14. Polskie badania wykazały, że jakość 

obsługi klienta jest aż pięciokrotnie ważniejsza od cech i funkcji produktu, ceny 

                                                
13 Por. tamże, s. 119. 
14 Por. A. Sudolska, op. cit., s. 283. 
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i wartości użytkowej15. Kluczowym etapem, szczególnie w przypadku produktów 

rzadko kupowanych jak garnitur, jest obsługa posprzedażowa – wówczas klienci 

zdobywają najcenniejsze doświadczenia. Wady lub brak satysfakcji z produktu nie 

oznacza definitywnej utraty klienta. Często to satysfakcjonujący przebieg rekla-

macji decyduje o lojalności. 

 

Programy lojalnościowe 

Programy lojalnościowe bazują na przeświadczeniu, że lojalny klient to stały klient. 

Budulcem każdego programu jest mechanika (część stała) i dynamika (część 

zmienna). Pierwsza odpowiada za „podstawowy mechanizm gratyfikacji uczest-

nika określony w regulaminie programu”, a druga „za utrzymywanie atrakcyjności 

prowadzonych działań i podtrzymująca zainteresowanie nimi”16. 

         Ze względu na wykorzystywane narzędzia wyróżnia się trzy rodzaje progra-

mów lojalnościowych. Najprostszym jest POLP (ang. Price-Oriented Loyalty Pro-

grams), który polega na zbieraniu punktów przez klienta i promocji sprzedaży 

przed firmę. Klienta motywuje się do zakupu oferując mu korzyści materialne. 

W programach typu PRMLY (ang. Person Relationship Maintenance Loyalty Pro-

grams) wykorzystuje się mechanizmy oddziałujące na postawę, wiedzę i emocje. 

Ważniejsze od korzyści finansowych są trwałe relacje z klientami. Obydwa wspo-

mniane programy łączy w sobie trzeci typ, czyli PARP (ang. Price And Person Re-

lationship). Uczestnicy zbierają punkty, wymieniają je na nagrody i należą do klubu 

klientów, który może mieć charakter konsumencki, elitarny lub doradczy. 

 

                                                
15 Por. J.F. Rayport, B.J. Jaworski, Pokażcie się klientom z jak najlepszej strony, „Harvard Business 
Review Polska” nr 2/2005, s. 59–60, za: I. Ostrowska, op. cit., s. 154. 
16 A. Niedzielska, Ewolucja instrumentarium marketingu bezpośredniego, „Studia Oeconomica 
Posnaniensia” 6(5)/2018, s. 59, dostępne przez: http://soep.ue.po-
znan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/05_niedzielska.pdf 
(27.05.2019). 
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Komunikacja internetowa 

Obecnie „ponad połowa użytkowników regularnie obserwuje w Internecie marki, 

a prawie 40% udziela się w mediach społecznościowych pisząc o markach”17. W tej 

sytuacji aktywność marki w sieci ma bezpośredni wpływ na wizerunek, a co za tym 

idzie – na zaufanie i lojalność klienta.  

 

  Portale społecznościowe umożliwiają nawiązywanie głębszych relacji mię-

dzy marką a klientem poprzez nowe sposoby dotarcia i punkty styku, osobne stra-

tegie komunikacyjne, reklamy skierowane wyłącznie do internautów. Dzięki urzą-

dzeniom mobilnym informacje przekazywane są na bieżąco, a sam kontakt z marką 

jest bardziej intymny. Szczególną uwagę zwraca się na grywalizację, czyli stoso-

wanie mechaniki gier (kolekcjonowanie, porównywanie wyników w tabeli, osiąga-

nie celów i poziomów, wyzwania, nagrody)18. 

  Z kolei witryna internetowa buduje pierwsze wrażenie odbiorcy na temat 

marki i umożliwia bezpośredni kontakt. Oddziałuje na klienta poprzez populary-

zowanie firmy, budowanie jej wiarygodności, przedstawianie oferty handlowej 

i budowę bazy wiedzy19. Na lojalność wpływa wygląd graficzny strony (szczególnie, 

gdy obejmuje sprzedaż online), aktualność informacji, stosunek do konkurencji 

(brak agresywnej komunikacji), informowanie klientów o korzyściach płynących 

z zakupu marki (nie tylko materialnych), odwołania do cech wizerunku marki, ele-

menty rozrywkowe (np. konkursy) i audiowizualne20. 

                                                
17 K. Stopczyńska, Wpływ wizerunku kreowanego za pomocą social media na kreowania postaw 
lojalnościowych klientów, „Marketing i Rynek” 11/2014, s. 270, dostępne przez: 
https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2014_pliki_na_CD.pdf (27.05.2019). 
18 Por. tamże, s. 271-272. Por. także P. Tkaczyk, Co to jest grywalizacja?, https://paweltka-
czyk.com/pl/co-to-jest-grywalizacja-2 [dostęp 07.05.2019]. 
19 Por. I. Ostrowska, op. cit., s. 170. 
20 Zob. T. Adamczyk, op. cit. Zob. także A. Więch, op. cit. 
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Public Relations 

Public Relations pełni pięć funkcji: kontaktową (utrzymywanie relacji z klientami), 

informacyjną (inaczej komunikacyjną; tworzenie i wykorzystywanie kanałów ko-

munikacji, zdobywanie informacji o otoczeniu), integracyjną (firma dopasowuje się 

do otoczenia), perswazyjną (wpływanie na nastawienia i postawy otoczenia, bu-

dowa poparcia, wywoływanie pozytywnych skojarzeń) i konkurencyjną (firma wy-

różnia się na tle konkurencji). Punktem wyjścia jest dialog z konsumentem, po-

cząwszy od podziękowania za zakup, aż po ciągłą prezentację oferty. Narzędzia 

realizujące tę koncepcję to baza klientów, program ich nagradzania, promocje, 

gwarancje, sponsoring i eventy.  

 

Reklama 

Reklama buduje lojalność ze względu na funkcję przypominającą, perswazyjną, in-

formacyjną, konkurencyjną i edukacyjną. Perswazja polega na przekonywaniu 

klienta, że zakup reklamowanego produktu jest słuszny oraz wzbudzaniu nieu-

świadomionej dotąd potrzeby z jednoczesnym wskazywaniem na możliwość jej za-

spokojenia. Edukacji służy dostarczanie wskazówek dotyczących użytkowania 

i wprowadzonych zmian, które prowadzą do lepszego zrozumienia produktu i po-

zytywnego nastawienia (zachęta do próbnego kontaktu z marką, prezentacja sy-

tuacji zakupowej, kontekst użytkowania, obraz zadowolonego użytkownika, emo-

cje wynikające z użytkowania). Natomiast funkcja informacyjna reklamy to nic 

innego jak dostarczanie wiedzy, dzięki której klient ma poczucie, że dokładnie zna 

produkt i markę, a co za tym idzie – ma do niej zaufanie.  
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Wartość dla klienta 

Korzyści, jakie odnosi klient, kupując i używając produkt nazywane są wartością 

dla klienta lub wartością konsumencką. Można je podzielić na atrybuty produktu 

(np. jego funkcjonalność, cena, jakość), wizerunek i relacje z klientami.  

Wartość dla klienta można zwiększyć poprzez zindywidualizowanie i dużą 

dostępność oferty, korzystne ceny, krótki czas realizacji, kompetentną obsługę 

klienta, dodatkowe usługi, korzystne warunki gwarancji czy programy lojalno-

ściowe. Wartość konsumencką kreuje nie tylko marka, ale i sam klient, a wynika 

to z ich wzajemnych relacji. Dlatego warto włączać klienta w proces tworzenia 

produktu. 

 

Indywidualizacja 

Plany komunikacyjne uwzględniające indywidualizację wzmacniają lojalność. Naj-

większe możliwości w tym zakresie daje sprzedaż osobista, programy lojalno-

ściowe i marketing bezpośredni. Zaufania nie wzbudza komunikacja masowa, 

np. reklamy21. Owocne jest też tworzenie nowych kanałów dotarcia, za pośrednic-

twem których marka będzie mogła przekazywać i zdobywać informacje – wiedza 

o kliencie jest bowiem podstawą wszelkich działań. Stwarzanie wrażenia persona-

lizacji jest kosztowną techniką, ale z perspektywy klienta oznacza oszczędność 

czasu i wygodę. Indywidualnego traktowania oczekują szczególnie klienci posia-

dający dochody powyżej średniej krajowej22. 

                                                
21 Por. I. Ostrowska, op. cit., s. 164. 
22 Por. tamże, s. 159-160. 
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Inercja 

Inercja konsumencka to bierność klienta, jego niechętny stosunek do szukania in-

nych ofert wywołany lękiem przed zmianą, nieufnością, nieśmiałością lub leni-

stwem23. Odgrywa istotną rolę w każdym sektorze rynku. Wpływają na nią czynniki 

utrudniające zmianę marki, czyli zwiększające lojalność: cechy psychologiczne 

konsumenta, postawy wobec kategorii (wynikają one z wiedzy, a im większa wie-

dza, tym łatwiej zmienić markę) i istniejące bariery przejścia, jak brak marki w skle-

pie czy programy lojalnościowe24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Por. D. Szwajca, op. cit., s. 159-160. 
24 Por. I. Ostrowska, op. cit., s. 179-180. 



23 

Wnioski 

 Postrzeganie lojalnego klienta jako stałego klienta jest błędne i przyjęcie ta-

kiego podejścia będzie skutkowało brakiem efektywności systemu motywa-

cji klienta.  

 Firma z pewnością nie może skupić się na zaprojektowaniu klasycznego 

programu lojalnościowego nastawionego na korzyści materialne – jest 

to pomocne narzędzie, jednak nie gwarantuje sukcesu. Sposób, w jaki po-

strzega się lojalność, jest tu kluczowy. Może być ona definiowana jako za-

chowanie, jako czyn albo jako synteza tych dwóch elementów i to ona wy-

daje się najlepszym podejściem. 

 Na wybór metod budowania lojalności wpływ ma zarówno podejście bran-

żowe, jak i naukowe. Jednak podejście branżowe dostarcza nam jedynie in-

formacji o narzędziach i technikach lojalnościowych. Perspektywa naukowa 

jest jego podstawą i określa, co w ogóle może stanowić punkt odniesienia. 

 Istotne jest dopasowanie działań do społecznie akceptowalnych wartości 

i norm kulturowych, a także cechy klienta, m.in. stosunek do ryzyka, ulega-

nie wpływom, zaangażowanie. Najważniejsze wydają się jednak emocje i do-

świadczenia. 

 Komunikacja z klientem powinna być dopasowana, zindywidualizowania, 

a jej podstawą musi być wiedza o nim.  

 Należy uwzględniać nie tylko potrzeby ekonomiczne, ale i społeczne, du-

chowe, szczególnie potrzeby kontaktów interpersonalnych.  

 Zaangażowanie emocjonalne to klucz do poczucia bezpieczeństwa, kom-

fortu i zaufania, a za tym idzie – lojalności. 
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CZĘŚĆ III. Programy lojalnościowe 
 

 

 

Metodologia researchu 

problem badawczy: Jakie są mechanizmy działania programów lojalno-
ściowych? 

perspektywa: branżowa 

czas badania: 1–16 maja 2019 r. 

 

 
Krok 1. 
Stworzenie listy marek uznawanych za konkurencję 

1.1. wykorzystanie analizy konkurencji wykonanej 
w trakcie kreowania marki w 2017 r. 

1.2. analiza lokalnego rynku 
1.3. dopisanie nowopowstałych marek 

 

 
cel: stworzenie kom-
pletnej i aktualnej li-
sty konkurencji 

 
Krok 2.  
Uzupełnienie listy o inne marki odzieżowe posiadające 
programy lojalnościowe 

2.1. wpisanie w Google frazy „garnitury męskie 
odzież autorska” 

2.2. wybór 10 pierwszych marek, które nie pojawiają 
się w analizie konkurencji 

2.3. odrzucenie marek, które nie posiadają progra-
mów lojalnościowych 

 

 
cel: nasycenie mate-
riału badawczego 
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Krok 3. 
Uzupełnienie listy o marki z najlepszymi programami 
lojalnościowymi 

3.1. wpisanie w Google frazy „the best loyalty pro-
grams”                                                                                       

3.2. wpisanie w Google frazy „najlepsze programy     
lojalnościowe” 

3.3. przeczytanie trzech artykułów: 
M. Kędziora, 10 najlepszych programów lojalno-
ściowych z branży odzieżowej, https://mrvin-
tage.pl/2015/10/10-najlepszych-programow-
lojalnosciowych-branzy-odziezowej.html; 
 
S. Feiereisen, 18 retailers with the best loyalty 
programs, https://www.businessinsi-
der.com/best-loyalty-programs-stores-2019-
4?IR=T#starbucks-10; 
 
W. Szkwarek, Karty stałego klienta – przegląd 
programów lojalnościowych, https://www.ban-
kier.pl/wiadomosc/Karty-stalego-klienta-prze-
glad-programow-lojalnosciowych-7503861.html. 
 

Nie pojawiły się w nich inne elementy niż te, które do-
tychczas zebrano. W związku z tym zrezygnowano z 
dalszych poszukiwań i przystąpiono do kolejnych kro-
ków. 
 

 
cel: nasycenie mate-
riału badawczego 

 
Krok 4. 
Opracowanie klucza kategoryzacyjnego do analizy 

4.1. burza mózgów 
4.2. przejrzenie regulaminów 
4.3. spisanie ostatecznej listy kategorii 

 
 
 
 

 
cel: spójność i ustruk-
turyzowanie badania 
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klucz kategoryzacyjny: 
1. Forma (np. karta, klub) 
2. Konto online 
3. Konieczność podania danych osobowych 
4. Długość trwania (okres ważności) 
5. Usługi dodatkowe 
6. Rabaty 
7. Regularne akcje 
8. Wymogi dot. dołączenia 
9. Sposób dołączenia 
10. Sposób identyfikacji klienta 
11. Sposób mierzenia aktywności 
12. Nazwa programu 
13. Sposób informowania o nowościach 
14. Poziomy zaawansowania 

 
 
Krok 5. 
Analiza programów lojalnościowych wybranych marek 
na podstawie klucza kategoryzacyjnego 
 
lista marek: 
Dastan, Pawis, Noor, Diuk, NEW MEN Style, Male me, 
PAWO, Lancerto, Giacomo Conti, Bytom, Emanuel Berg, 
Reykjavik District, LAVARD, Recman, H&M, Mr Joseph, 
VAN GRAAF, Pierre Cardin, Hugo Boss, Guns & Tuxedos, 
MAGMOD 
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Mechanika programów lojalnościowych 

47,6% analizowanych marek posiada program lojalnościowy – 45,5% marek kon-

kurencyjnych i 50% innych analizowanych marek. 

 

Wykres 1. Marki posiadające programy lojalnościowe. 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dwa programy lojalnościowe (20%) nie posiadały nazwy własnej i używały ogól-

nych sformułowań jak Karta Klienta czy Program Lojalnościowy. Pozostałe nazwy 

bazują na tym samym schemacie: nazwa marki + Club/Klub/Card/Crew. 

 

Najpopularniejszą formą programu lojalnościowego jest karta (karta stałego 

klienta, karta rabatowa, karta online) – korzysta z niej połowa wszystkich analizo-

wanych marek i 60% konkurencyjnych. Częstym zjawiskiem jest łączenie dwóch 

form – karty i klubu. Dotyczy to zwłaszcza marek odzieżowych spoza konkurencji 

– 60% z nich działa na takiej zasadzie.  
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Wykres 2. Forma programu lojalnościowego. 
 

 
źródło: opracowanie własne. 
 

 

Niemal każdy program lojalnościowy składa się z internetowego konta uczestnika. 

Wśród marek konkurencyjnych ta tendencja jest trochę słabsza – konto online po-

siada 80% programów. 

 
Wykres 3. Konto online w ramach programu lojalnościowego. 
 

 
źródło: opracowanie własne. 
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Aby dołączyć do programu należy spełnić co najmniej dwa warunki: dokonać za-

kupu/ów i wypełnić formularz. Zazwyczaj wymagany jest jednorazowy zakup – 

większość marek nie precyzuje kwoty. W dwóch przypadkach jest to jednak co naj-

mniej 1 tys. zł. Jedna z marek odzieżowych oferuje kartę VIP za zakupy powyżej 

10 tys. zł. Marki rzadko uzależniają dołączenie do programu od zgody na otrzymy-

wanie informacji handlowych. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne 

i wiąże się ze zgodą na ich przetwarzanie. Najczęściej jest to imię i nazwisko, data 

urodzenia oraz adres mailowy. Rzadziej wymaga się adresu korespondencyjnego, 

numeru telefonu, a najrzadziej – płci. W trzech przypadkach brak dokładnych in-

formacji dotyczących wymaganych danych. 

 

W przypadku formularza 70% przyjmuje tradycyjną, papierową formę. Rzadko jest 

to formularz online lub obydwie opcje do wyboru. Konkurencja marki Oaken Deer 

korzysta wyłącznie z papierowego wniosku o dołączenie do programu. Inne marki 

odzieżowe większy nacisk kładą na wygodę i decyzję konsumenta – 60% z nich 

oferuje dołączenie do programu drogą elektroniczną. 

 
Wykres 4. Sposób dołączenia do programu lojalnościowego.  
 

 
źródło: opracowanie własne. 
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Konto klienta jest zazwyczaj zakładane na stałe. Jeśli program ma charakter punk-

towy, wówczas ustala się określony okres ważności. Robi tak 60% analizowanych 

marek. Bardzo często okres ważności punktów wynosi 18 miesięcy. Inne stoso-

wane praktyki to dwu- i sześciomiesięczna ważność salda punktów oraz zerowa-

nie go po osiągnięciu tysiąca punktów. Limitacja programu lojalnościowego wy-

stępuje z taką samą częstością wśród marek konkurencyjnych, jak i innych marek 

odzieżowych. 

 

60% analizowanych marek oferuje stałym klientom usługi dodatkowe, w tym 

40% marek konkurencyjnych. Najczęściej są to darmowe poprawki krawieckie. 

W przypadku marek prowadzących sprzedaż online oferuje się bezpłatną dostawę 

i zwroty. Rzadką korzyścią są indywidualne spotkania z doradcą wizerunku, eks-

kluzywne wydarzenia, dedykowany newsletter i płacenie rabatem wartościowym. 

 

Każda marka posiada własny system rabatowy. Część marek przyjmuje, że aby 

otrzymać jeden punkt, należy wydać konkretną kwotę (np. 200 zł). Prawie nie zda-

rza się sytuacja, żeby liczba punktów odpowiadała wydanej kwocie (1 pkt = 1 zł). 

Punkty wymienia się na vouchery lub rabaty. Inną tendencją jest przyznawanie ku-

ponów rabatowych za jednorazowe zakupy na określoną kwotę. 

 

Regularne akcje prowadzi 70% marek, w tym 60% marek konkurencyjnych. Są to: 

pierwszeństwo w korzystaniu z sezonowych wyprzedaży lub bezpłatnych przeró-

bek krawieckich, nagrody, specjalne akcje rabatowe, oferta urodzinkowa, zapro-

szenia na wydarzenia modowe. 

 

Identyfikacja uczestnika programu lojalnościowego odbywa się w większości przy-

padków za pośrednictwem karty. Używa jej każda z marek konkurencyjnych. Apli-

kacji używa 30% marek, w tym zaledwie co piąta marka konkurencyjna. Poza tymi 

dwoma sposobami do identyfikacji służy niekiedy dowód tożsamości lub e-karta 

w formie grafiki wysyłanej klientowi MMS-em. 
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Wykres 5. Sposób identyfikacji uczestnika programu lojalnościowego. 
 

 
źródło: opracowanie własne. 

 

Aktywność stałego klienta jest mierzona na dwa sposoby: poprzez przyznawanie 

punktów lub monitorowanie historii transakcji na koncie elektronicznym. E-konto 

z historią transakcji jest mało popularne wśród marek konkurencyjnych. 40% kon-

kurencji w ogóle nie mierzy aktywności stałych klientów. 
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Wykres 6. Sposób mierzenia aktywności stałego klienta. 

 
źródło: opracowanie własne. 

 

 

Stali klienci mogą wybrać sposób, w jaki będą informowani o promocjach i nowo-

ściach, mogą również nie zgodzić się na ich otrzymywanie. Marki stosują cztery 

formy kontaktu: SMS, newsletter, tradycyjną pocztę lub powiadomienia push 

w aplikacji. Zdecydowanie najchętniej marki korzystają z mailingu, na drugim miej-

scu znajdują się wiadomości SMS. Tradycyjna poczta jest bardzo rzadko używana. 
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Wykres 7. Sposoby informowania o promocjach i nowościach. 

 
źródło: opracowanie własne. 

 

Zaledwie 30% analizowanych marek stopniuje swoje programy lojalnościowe, 
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rzadki zabieg – stosuje go zaledwie 20% firm. Widać wyraźną tendencję do two-

rzenia wyłącznie dwóch poziomów – standard i premium. Aby stać się klientem 

premium, należy wydać ok. 8-10 tys. zł. 

 

Wykres 8. Poziomy zaawansowania programów lojalnościowych. 

 

  

źródło: opracowanie własne. 

 
 

Wnioski 

 Niecała połowa analizowanych marek posiada programy lojalnościowe, 

w tym tylko pięć należy do konkurencji. Może to wynikać m.in. z charakteru 

przedsiębiorstwa (trzy marki konkurencyjne to prywatne firmy, posiadające 

od jednego do trzech salonów).  

 Aplikację mobilną posiadają trzy marki, z czego tylko jedna marka konku-

rencyjna. Powodem może być kwestia ekonomiczna – zaprojektowanie apli-

kacji wiąże się ze znaczącym nakładem finansowym.  

 W przypadku formy naliczania punktów każda marka posiada swój własny 

model, który wynika ze strategii firmy.  

 Nieodłącznymi elementami programów lojalnościowych są konto online 

i papierowy formularz przystąpienia do programu – posiada je 9 na 10 ma-

rek. Oznacza to, że firmy najchętniej korzystają z prostych, tradycyjnych 

rozwiązań, a także że nadal bardzo dobrze się one sprawdzają.  
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 Czas trwania programów lojalnościowych jest nieograniczony. Brak limitów 

może sprawić, że klient zapomni o programie lub nie będzie odczuwał po-

trzeby kolejnego zakupu, nie odczuwając korzyści materialnych lub emocjo-

nalnych. Skuteczniejszą zachętą mogą być dodatkowe usługi, wśród których 

najpopularniejsze są bezpłatne poprawki krawieckie.  

 Bezpłatne usługi krawieckie to atrakcyjna usługa, zważywszy na aktualne 

cenniki zakładów krawieckich i rzadkość ich występowania. Klient nie musi 

szukać miejsca godnego zaufania, oszczędza czas, wysiłek i pieniądze. 

 Rabaty oferowane klubowiczom i właścicielom kart stałego klienta wahają 

się od 3% do 20%. W przypadku grupy docelowej Oaken Deer nie mają one 

większego znaczenia – potencjalni klienci są w stanie zapłacić więcej w za-

mian za wysoką jakość produktu i obsługi. 

 Regularne akcje dla uczestników programów dotyczą głównie pierwszeń-

stwa w otrzymywaniu informacji o zniżkach i promocjach, dostępu 

do przedsprzedaży. Żadna z analizowanych marek nie oferowała prezentów 

urodzinowych, które znaleźć można w innych branżach. 

 Aktywność mierzona jest głównie w punktach, co nie ma zastosowania 

w przypadku marki Oaken Deer – klienci nie byliby zainteresowani formą 

punktową, która kojarzy się z mechanizmem oszczędzania i kartami stałego 

klienta w supermarketach. 

 Jako najczęstsze sposoby informowania uczestników o nowościach wyko-

rzystuje się SMS-y, mailing i tradycyjną pocztę. Dla klientów Oaken Deer 

najlepszym rozwiązaniem wydaje się mailing, jako że kreatywni i business 

style nieustannie korzystają z tego narzędzia w domu i pracy.  

 W większości przypadków programy lojalnościowe nie przewidują podziału 

na poziomy zaawansowania. Jeśli jednak występują, to są to dwa poziomy: 

standardowy i premium.  
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Podsumowanie 
 

 

 

 Firma z pewnością nie może skupić się na zaprojektowaniu klasycznego 

programu lojalnościowego nastawionego na korzyści materialne – jest to 

pomocne narzędzie, jednak nie gwarantuje sukcesu.  

 Lojalność konsumencką należy definiować jako syntezę zachowania i czynu 

(zakupu). 

 Perspektywa naukowa dostarcza podstawowej wiedzy o czynnikach budu-

jących lojalność. Jest punktem wyjścia przy opracowywaniu strategii marki.  

 Program lojalnościowy powinien nieść konkretne korzyści – inne dla każdej 

grupy docelowej. Należy przy tym uwzględniać potrzeby niematerialne.  

 Zaangażowanie i emocje to klucz do utrzymywania postawy lojalnościowej. 

 Konto online jest nieodłącznym elementem programów lojalnościowych. 

Rozwiązanie to nadal się sprawdza. Ponadto, konsumenci mogą być przy-

zwyczajeni do takiego udogodnienia. 

 Brak limitów może sprawić, że klient zapomni o programie lub nie będzie 

odczuwał potrzeby kolejnego zakupu, nie odczuwając korzyści material-

nych lub emocjonalnych. Skuteczniejszą zachętą mogą być dodatkowe 

usługi, wśród których najpopularniejsze są bezpłatne poprawki krawieckie.  

 Bezpłatne usługi krawieckie to atrakcyjna i popularna usługa w branży 

odzieży męskiej. 

 W przypadku grupy docelowej Oaken Deer korzyści finansowe nie mają 

większego znaczenia – potencjalni klienci są w stanie zapłacić więcej w za-

mian za wysoką jakość produktu i obsługi. 

 W branży odzieżowej rzadko korzysta się z prezentów urodzinowych dla 

stałych klientów. 
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 System punktowy nie ma zastosowania dla marki Oaken Deer – klienci nie 

byliby zainteresowani oszczędzaniem i nagrodami, z którymi kojarzy się ten 

mechanizm. 

 Dla klientów Oaken Deer najlepszym rozwiązaniem kontaktu wydaje się ma-

iling, jako że kreatywni i business style nieustannie korzystają z tego narzę-

dzia w domu i pracy.  

 Poziomowanie programu lojalnościowego jest mało popularnym zabiegiem, 

jednak wydaje się atrakcyjne dla klientów o dochodach powyżej średniej 

krajowej. Kojarzy się bowiem z prestiżem, a mechanizm grywalizacji dodat-

kowo zachęca do większej aktywności zakupowej. 
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Propozycja rozwiązania 
  

 

 

Jako element strategii proponuje się wprowadzenie programu lojalnościo-

wego opartego na mechanizmie grywalizacji. Przyjmuje on formę klubu i jest po-

dzielony na dwa poziomy: standard i premium.  

 Aby dołączyć do klubu, a tym samym wejść na poziom standard, klient musi 

dokonać jednorazowego zakupu o wartości 200 zł (średnia cena koszuli). Wówczas 

otrzymuje on dostęp do darmowych poprawek krawieckich. Aby przejść na poziom 

premium, klient musi dokonać jednorazowego zakupu o wartości 1 000 zł (średnia 

cena garnituru). Klient Premium, oprócz darmowych usług krawieckich, ma moż-

liwość umówienia indywidualnej wizyty w sklepie w dowolnym dniu i o dowolnej 

godzinie, ma także pierwszeństwo zapisu lub darmowe bilety na konferencje i wy-

darzenia branżowe. Bez względu na saldo wydatków, klient za każde wydane 

400 zł otrzymuje kupon na darmową kawę do kawiarni Etno. 

 Wydatki klienta są zapisywane na jego koncie elektronicznym. Tam również 

znajdują się elektroniczne wersje paragonów. Klient może w każdej chwili spraw-

dzić swoje saldo, logując się poprzez stronę internetową marki. Saldo klienta wy-

gasa po upływie 12 miesięcy od daty ostatniego zakupu. Oprócz e-konta klient, po 

wypełnieniu papierowego formularza w sklepie, otrzymuje kartę magnetyczną. 

Nie ma na niej danych osobowych, służy ona jedynie do skanowania w sklepie 

i identyfikacji klienta. W formularzu natomiast klient jest proszony o podanie imie-

nia, nazwiska, daty urodzenia i adresu mailowego. Obok znajduje się wyjaśnienie, 

że podane dane nie będą przekazywane firmom zewnętrznym, a jedynie pozwolą 

świadczyć podstawowe usługi (np. prezent urodzinowy) i przekazywać informacje 

o produktach marki.  

 Przewiduje się także prezent urodzinowy dla klienta w postaci spinek do 

mankietów. Wzory spinek zmieniają się każdego roku, a ich autorami mogą być 
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sami klienci – marka ogłaszałaby konkurs na projekt graficzny, adresowany głów-

nie do klientów z grupy kreatywnych. Można również nawiązać współpracę ze 

znanymi polskimi grafikami. 

 

Tabela 9. Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie lojalnościowym z podziałem na grupy docelowe. 
 
 

korzyści dla kreatywnych korzyści dla business style 

 

 współtworzenie marki (konkurs 
na projekt)  

 unikalne produkty 
 pierwszeństwo zapisu lub dar-

mowe wejściówki na wydarze-
nia branżowe 

 ograniczenie liczby maili zwią-
zanych z promocjami 

 brak konieczności podawania 
wrażliwych danych osobowych 

 
 brak konieczności zachowywa-

nia paragonów 
 umawianie wizyt 
 indywidualne podejście 

do klienta 
 pierwszeństwo zapisu lub dar-

mowe wejściówki na wydarze-
nia branżowe 

 ograniczenie liczby maili zwią-
zanych z promocjami 

 brak konieczności podawania 
wrażliwych danych osobowych 

 możliwość otwarcia sklepu 
tylko dla klienta o dowolnej po-
rze, po wcześniejszym umówie-
niu  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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