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Program lojalnościowy to najlepsze co możesz zrobić
jak już zdobędziesz klienta. Działa bardzo skutecznie

wykorzystując podstępne mechanizmy psychologiczne,

którym mało kto może się oprzeć. To dlatego programy

lojalnościowe organizują największe firmy w Polsce i

na świecie: Starbucks, Hard Rock Cafe, Rossman,

Tchibo, H&M, Ikea, Empik. 

 

Niemniej jednak wielu przedsiębiorców wciąż
lekceważy te narzędzie marketingowe nie doceniając

siły działania lub nie rozumiejąc w jaki sposób działa
zwiększając sprzedaż praktycznie w każdej branży.

 

Z tego poradnika dowiesz się jak merytorycznie

przygotować skuteczny program lojalnościowy tak, aby

wykorzystać jego największe możliwości.

 
 

 

Sekretów skutecznego
programu lojalnościowego7
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Najczęstszy błąd to komunikowanie klientom nie tego

co trzeba. Program lojalnościowy to określenie

techniczne, które od razu wykłada karty na stół. Nie

komunikuje żadnej korzyść dla klienta, a raczej

ostrzega przed zobowiązaniem, którego mało kto chce

się podjąć. Zamiast programu lojalnościowego

zorganizuj klub korzyści. Ikea od lat prowadzi swój

program lojalnościowy, ale nazywa go Ikea Family

Club. To skuteczniej zachęca niż zwykła nazwa.

 

Ideą programu lojalnościowego jest wykorzystanie

norm społecznych zamiast norm biznesowych. W

klubie klienta normy rynkowe nie obowiązują. Zamiast

pieniędzy są punkty, a firma rozdaje prezenty i

nagrody. To automatycznie wzbudza w klientach

pożądane zachowania społeczne. Takie same jakie

stosujemy wobec przyjaciół, rodziny i kolegów z klubu.

 

Na początek przede wszystkim wymyśl swoją unikalną
nazwę programu, która komunikuje korzyści. Jak nie

masz żadnego pomysły to przynajmniej przyjmij nazwę
„Klub Klienta” zamiast program lojalnościowy.

 
 

 

 

Zrób wszystko, aby twój program miał unikalny

charakter i był niezależny od innych firm. Program

lojalnościowy ma promować tyko twoją markę.

Wszelkiego rodzaju platformy zrzeszające różne firmy

(np. Payback) mogą być wsparciem sprzedaży, ale

nigdy nie będą programem lojalnościowym z

prawdziwego zdarzenia.

 

Nie nazywaj tego programem
lojalnościowym!1
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Jak to zrobić?
W systemie Boneter w łatwy sposób skonfigurujesz

swój unikalny program lojalnościowy. Ustawisz

swoją nazwę, dodasz własne logo i kolor firmowy,

który nada odpowiedniego charakteru wszystkim

elementom komunikacyjnym. 

 

Zarówno panel klienta jak i wiadomości mailowe

będą miały spójny i oryginalny wizerunek zgodny z

wizerunkiem twojej marki. 

 

W tym systemie nie konkurujesz z innymi firmami.

Klient widzi tylko twoje dane i twoją firmę. W oczach

klienta będzie to twój własny Klub Klienta

przypisany tylko do ciebie.
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Większość standardowych programów lojalnościowych

skupia się na nagradzaniu transakcji. Firmy chcą, aby

klienci kupowali więcej i więcej. Rozdają klientom karty

i nabijają punkty za każde zakupy. To jednak nie ma

nic wspólnego z budowaniem lojalności. Bonusy za

zakupy to zwykła promocja sprzedaży. 

 

Dobry program lojalizuje klientów poprzez budowanie

nawyków i zmianę wewnętrznej postawy. Wysoka

lojalność klienta i ponowne zakupy są wynikiem

odpowiedniego zaangażowania i sposobu myślenia

klienta o firmie. 

 
 

 

 
Z definicji lojalnego klienta wynika, że jest to osoba,

która nie tylko kupuje ponownie, ale także daje

feedback, dzieli się swoją opinią i poleca firmę
znajomym. Właśnie na to należy postawić w

programie, a ponowne sprzedaże będą tylko kwestią
czasu.

 

Oprócz nagradzania transakcji nagradzaj także inne

czynności, które stymulują aktywność i

zaangażowanie. Większa aktywność to większe

zaangażowanie i tym samym większa lojalność.

 

Nie nagradzaj tylko
transakcji!2
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Jak to zrobić?
W systemie Boneter oprócz punktów za zakupy

możesz ustawić inne formy nagradzania premiujące

odpowiednią aktywność klienta.

 

Punkty na start – premia na zachętę za

samodzielną rejestrację zwiększa gwarancję
zaangażowania w program.

 

Punkty za opinie – po każdej transakcji system

automatycznie prosi o opinie, nawet lakoniczna

wypowiedź to czynność, która zwiększa

zaangażowanie i stopniowo zmienia postawę
klienta.

 

Punkty za polecenie – system poleceń umożliwia

łatwe polecanie firmy znajomym poprzez maila czy

Facebooka.

 

Punkty na urodziny – automatyczne punkty w

prezencie i wiadomość z życzeniami to mały
drobiazg, który wiele znaczy!
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Motorem każdego programu lojalnościowego są
nagrody. To jakie nagrody dobierzesz do swojego

programu będzie miało wpływ na to jakie

zaangażowanie okażą klienci i jaki będzie końcowy

efekt całej akcji. 

 

Jeśli wykorzystasz prawdziwą motywację swoich

klientów masz szansę rozbudzić u nich ogromną
ochotę na kolejne zakupy w twojej firmie! Oto 7

pomysłów na nagrody, które zmotywują klienta do

kolejnych zakupów:

 

1. Przyjemne czy praktyczne?
 

Badania pokazują, że ludzie znacznie lepiej reagują na

nagrody, które niosą ze sobą obietnice czegoś
przyjemnego (np. egzotyczne wycieczki, ekskluzywne

zabiegi spa) niż czysto praktyczne zachęty. Klienci też
lubią dostawać nagrody, na które sami nie wydaliby

pieniędzy. Dlatego najlepiej sprawdzają się nagrody,

które właśnie oferują przyjemności, a nie praktyczne

korzyści.

 
 

 

2. Nie-zwykłe usługi
 

Najłatwiej wprowadzić nagrody w postaci zwykłych

usług, które świadczysz. Warto je mieć w ofercie, ale

należy pamiętać, że nie pociągną one całego

programu. Powinny stanowić tylko małą część galerii

nagród. Takie praktyczne, zwykłe nagrody szybko

odchodzą w zapomnienie.

 

Jeśli już dajesz taką nagrodę zrób z tego inną, lepszą
wersję zwykłej usługi. Dodaj coś, wzbogać tak, aby

klient poczuł się wyjątkowo. Nagroda za lojalność nie

może być zwykłą, standardową usługą bo taką może

sobie po prostu kupić bez żadnego wysiłku.

 

Nagroda powinna być wyjątkowa, powinna wzbudzać
emocje wówczas łatwiej zapadnie w pamięć i tym

samym umocni relację z firmą.

 

Nie zapominaj o 
odpowiednich nagrodach.3
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3. Kumulacja
 

Pamiętaj o zróżnicowaniu wartości nagród. W

programie powinny być nagrody o małej wartości

(łatwe do zdobycia dla każdego), średniej wartości i

nagrody o wielkiej wartości. Nie dużej tylko wielkiej. 

 

Oczywiście mowa tutaj o wartości w oczach klienta, nie

koniecznie finansowej. Wartość nagrody można

podnieść właśnie przez to, że nie jest ona zwykłą
usługą z cennika tylko czymś wyjątkowym, czego nie

można kupić. Wykorzystujemy w ten sposób

psychologiczną regułę niedostępności.

 

W totolotku najwięcej emocji wzbudzają kumulacje, tak

więc zrób jedną wielką kumulację u siebie – bardzo

wartościową nagrodę, o którą warto zawalczyć.

 

4. Prezenty
 

Lubimy je dostawać, a jeszcze bardziej dawać, dlatego

nagroda, którą jest gotowy pomysł na prezent jest

doskonałym pomysłem. Jeśli przygotujesz elegancko

zapakowane zaproszenia gotowe do wręczenia to z

pewnością wzbudzą większe zainteresowanie niż
zwykłe usługi.

 
 

 

5. Dla dzieci
 

Jeszcze silniej działają prezenty, które można wręczać
dzieciom. W moim osiedlowym sklepie spożywczym

furorę robi kolekcja pluszowych maskotek, które

można zebrać za stałe zakupy. Sam robiłem takie

zakupy na prośbę mojej przyjaciółki, nie potrafiłem

odmówić. McDonalds zrobił ogromny biznes na

dzieciach dodając zabawki do każdego dziecięcego

zestawu.

 

6. Ułatwiaj życie
 

Dobra nagroda może być też bardzo przyziemna, pod

warunkiem, że będzie bardzo przydatna dla klienta.

Np. pewien salon kosmetyczny nawiązał współpracę
partnerską z korporacją taksówkową i w zamian za

reklamę wzajemną otrzymał rabat na przewozy. Teraz

proponują nagrody w postaci darmowego odwiezienia

klientki po zabiegu do domu lub pracy. Jest to świetne

rozwiązanie, przydaje się zwłaszcza w deszczowy

dzień. Pomyśl jak możesz ułatwić życie klientom i

przygotuj im te rozwiązania w formie nagród.
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7. Ciastko na głowie
 

Ciekawe możliwości dają nagrody niematerialne takie

jak konsultacje czy szkolenia. Możesz wymyślać
cokolwiek i robić z tego nagrody, których normalnie nie

można kupić. 

 

Jeszcze większe pole do popisu dają nagrody, które

same w sobie są kontrowersyjne. Jedną z nagród w

programie lojalnościowym pewnej amerykańskiej sieci

kawiarń jest możliwość rozbicia kremowego ciastka na

głowie managera. Taka nagroda nic nie kosztuje, a

wzbudza ogromne zainteresowanie.

 

 

 

 

Ludzie chętnie o tym rozmawiają, a przede wszystkim

pamiętają taką nagrodę, opowiadają znajomym, klikają
i lajkują zdjęcia.

 

Inny przykład: lokalny supermarket zamiast oferować
zwykłą nagrodę w postaci kosza produktów pozwala

każdemu zwycięzcy zabrać ze sklepu wszystko co

zdąży złapać i unieść w ciągu 30 sekund. Oczywiście

wszystko za zgodą nagrywa i wrzuca do internetu. 

 

Nie namawiam do tak drastycznych kroków – nagrody

dopasujesz do swojej branży i klientów – ale warto

ruszyć głową i wymyślić coś z werwą i pomysłem. Coś
co wbije się w pamięć klienta i wzbudzi uśmiech na

jego twarzy.

 

http://www.boneter.pl/


Najczęstszy błąd to komunikowanie klientom nie tego
co trzeba. Program lojalnościowy to określenie
techniczne, które od razu wykłada karty na stół. Nie
komunikuje żadnej korzyść dla klienta, a raczej ostrzega
przed zobowiązaniem, którego mało kto chce się
podjąć.Zamiast programu lojalnościowego zorganizuj
klub korzyści. Ikea od lat prowadzi swój program
lojalnościowy, ale nazywa go Ikea Family Club. To
skuteczniej zachęca niż zwykł.
 
Ideą programu lojalnościowego jest wykorzystanie
norm społecznych zamiast norm biznesowych. W klubie
klienta normy rynkowe nie obowiązują. Zamiast
pieniędzy są punkty, a firma rozdaje prezenty i nagrody.
To automatycznie wzbudza w klientach pożądane
zachowania społeczne. Takie same jakie stosujemy
wobec przyjaciół, rodziny i kolegów z klubu.
 
Na początek przede wszystkim wymyśl swoją unikalna
nazwę programu, która komunikuje korzyści. Jak nie
masz żadnego pomysły to przynajmniej przyjmij nazwę
„Klub Klienta” zamiast program lojalnościowy.
 
 

 
B O N E T E R . P L

Jak to zrobić?
W systemie Boneter w łatwy sposób stworzysz

atrakcyjną galerię nagród. Wystarczy wypełnić
formularz podając nazwę nagrody, jej opis i zdjęcie,

a system sam wygeneruje stronę z nagrodami. 

 

Możesz dodawać dowolne nagrody: własne usługi,

nagrody rzeczowe lub vouchery rabatowe i

kwotowe.

 

Pełna kontrola nad zarządzaniem nagrodami

pozwala kontrolować ilość nagród, sposób odbioru,

proces zamawiania nagrody i samą realizację
odbioru. 

 

Proces odbioru nagrody można zautomatyzować
poprzez funkcje kodów sms co pozwala odciążyć
pracownika obsługującego klienta w punkcie

sprzedaży.
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Stały kontakt  z uczestnikiem programu to podstawa
budowania lojalności. Bardziej lubimy osoby z którymi
kontaktujemy się częściej. Dobry przyjaciel kontaktuje
się z nami regularnie, nawet bez powodu. Rób to samo. 
 
Kontaktuj się z klientem regularnie, ale nie wysyłaj za
każdym razem oferty czy promocji. Przekaż mu
przydatne informacje czy porady, a sprzedaż zostaw na
później. Tak naprawdę każdy produkt czy usługa daje
klientowi korzyści racjonalne i emocjonalne. W
budowaniu lojalności skupić się trzeba na tych drugich.
 

 

Dla przykładu w szkole tańca racjonalną potrzebą
klienta jest nauka tańca. Jednak badając dokładnie
motywację emocjonalną okazuje się, że tak naprawdę
większość z nich uczy się tańca po to, aby zwiększyć
swoją wartość i poznawać nowe osoby. 
 
Skupiając się na potrzebach emocjonalnych firma

przygotowała działania lojalnościowe w postaci cyklu

mailingów z poradami i wskazówkami od stylistów,

psychologów i ekspertów z zakresu budowania

wizerunku co spotkało się z ogromnym

zainteresowaniem uczestników klubu.

 

Pamiętaj o stałym kontakcie!4
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Jak to zrobić?
System Boneter posiada wbudowane narzędzia do

wysyłania wiadomości e-mail i sms. Przygotowanie

wiadomości jest bardzo proste. Wystarczy skorzystać z

gotowego szablonu, który generuje gotową ładną i

responsywną wiadomość z firmowym logiem i kolorem

akcentu.

 

Wiadomości masowe – moduł do wysyłania mailingów

do klientów poprzez e-mail lub sms. Można go

wykorzystać do wysyłania informacji o promocjach,

nowych nagrodach, nowych usługach czy informacji na

temat firmy i branży. 

 

Wiadomości automatyczne – moduł umożliwia
wysyłanie wcześniej przygotowanych wiadomości do
klientów, którzy wykonali określoną akcję, np.
wiadomość dzień po zakupie określonej usługi,
wiadomość tydzień po rejestracji klienta itp.
 
Wiadomości systemowe - gotowe wiadomości
wysyłane automatycznie po rejestracji (wiadomość
powitalna z hasłem i loginem do konta klienta) i po
dokonaniu transakcji (wiadomość z podziękowaniem za
transakcję, informacją o punktach i prośbą o opinie). 
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W książce „Siła pozytywnych opinii” autor opisuje

przypadek jego żony, która pewnego dnia zakupiła kurtkę
od mało znanej firmy. Kurtka po prostu jej się spodobała i

tyle. Kilka tygodniu później podczas niedzielnego spaceru,

kiedy to żona ubrała kurtkę po raz pierwszy, sięgnęła do

kieszeni i znalazła w niej małą karteczkę. Była przekonana

że to pewnie instrukcja prania lub jakiś numer seryjny, gdy

tymczasem napis na kartce głosił „Jesteś przepiękna”. Te

dwa słowa wprawiły ją w doskonały humor na cały dzień.

Oczywiście od tego dnia opowiadała o tym zdarzeniu

każdemu znajomemu polecając jednocześnie firmę. 

 

Mała karteczka, która nic nie kosztuje zapewniła bardzo
lojalnego klienta i mnóstwo poleceń.
 

Wszyscy lubimy niespodzianki. Oczekiwana nagroda z

pewnością sprawi przyjemność, ale jeszcze lepiej

zadziała mały drobiazg ofiarowany bez żadnego

powodu w najmniej spodziewanym momencie. Od

czasu do czasu nagradzaj swoich klientów bez

powodu, a ich reakcja z pewnością cię miło zaskoczy.

Pozytywne zaskakiwanie – powinno być celem

każdego skutecznego programu lojalnościowego.

 

Zadbaj o pozytywne
doświadczenia!5
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Proawdząc program lojalnoscowy możesz zbierac

mnóstwo danych o kllinetach, które warto wykorzystać  na

różne sposoby.

 

Życzenia i prezent na urodziny to najprostszy sposób,

który zawsze robi dobre wrażenie. Jeśli zapiszesz datę
urodzin klienta to masz bardzo dobry pretekst do

kontaktu. Lubimy osoby, które o nas pamiętają, prawda?

Wykorzystaj to! 

 

„Dziękuję serdecznie za życzenia. Wprawdzie w tym wieku
to urodzin się nie obchodzi, ale miło dostawać życzenia
nawet codziennie. Pozdrawiam. Niewątpliwie się niedługo
spotkamy.”
 

To spontaniczna reakcja klienta na otrzymane mailem

życzenia od firmy. Niby drobiazg, ale każdy klient

będzie miło zaskoczony gdy otrzyma w dniu urodzin

chociażby krótkiego maila z życzeniami.

Urodziny to jednak nie wszystkie możliwości.

Segmentuj bazę w zależności od preferencji

zakupowych i wykorzystuj to rozsyłając bony zniżkowe

na odpowiednie produkty. Dobry program wskaże

również klientów zagrożonych lub utraconych, o

których warto powalczyć przygotowując im specjalną
ofertę, aby na dobre nie odeszli do konkurencji.

 

Już sama znajomość imienia klienta może dać wyraźną
przewagę. Imię to najmilsze słowo dla każdego

człowieka. Kiedy słyszymy swoje imię podświadomie

uruchomiają się silne emocje, bo to imię było
pierwszym słowem jakie zapadło nam w pamięć
jeszcze wtedy gdy byliśmy w wieku niemowlęcym.

 

Siec kawiarni Starbucks wykorzystuje tę zasadę w

bardzo sprytny sposób. Przy składaniu zamówienia

proszą o imię klienta, które wpisują na papierowym

kubku, aby potem je głośno wymówić podając gorący

aromatyczny kubek kawy. W tym momencie rodzą się
miłe skojarzenia. Proszą o imię tylko po to, aby każdy

klient ciepło myślał o tej firmie i kolejny raz gdy

nabierze go ochota na kawę wybrał ją powtórnie.

 

Wykorzystuj informacje!6
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Najczęstszy błąd to komunikowanie klientom nie tego
co trzeba. Program lojalnościowy to określenie
techniczne, które od razu wykłada karty na stół. Nie
komunikuje żadnej korzyść dla klienta, a raczej ostrzega
przed zobowiązaniem, którego mało kto chce się
podjąć.Zamiast programu lojalnościowego zorganizuj
klub korzyści. Ikea od lat prowadzi swój program
lojalnościowy, ale nazywa go Ikea Family Club. To
skuteczniej zachęca niż zwykł.
 
Ideą programu lojalnościowego jest wykorzystanie
norm społecznych zamiast norm biznesowych. W klubie
klienta normy rynkowe nie obowiązują. Zamiast
pieniędzy są punkty, a firma rozdaje prezenty i nagrody.
To automatycznie wzbudza w klientach pożądane
zachowania społeczne. Takie same jakie stosujemy
wobec przyjaciół, rodziny i kolegów z klubu.
 
Na początek przede wszystkim wymyśl swoją unikalna
nazwę programu, która komunikuje korzyści. Jak nie
masz żadnego pomysły to przynajmniej przyjmij nazwę
„Klub Klienta” zamiast program lojalnościowy.
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Jak to zrobić?
W systemie Boneter możesz zaprogramować
automatyczną wiadomość na urodziny. W dniu urodzin

klienta system wyśle maila z życzeniami i doliczy

dodatkowe punkty w prezencie.

 

Do wiadomości możesz dodać specjalny bon

promocyjny. Boneter pozwala na generowanie bonów

na każda okazję: kwotowe, procentowe lub gratisowe.

Taki bon to doskonałe narzędzie generowania

sprzedaży i zdobywania nowych klientów.

 
Bony sms zawierają oprócz standardowych informacji o
ofercie także elementy angażujące: tykający zegar z
czasem promocji, opcję szybkiego kontaktu, trasę
dojazdu oraz opinie klientów ze zdjęciem i podpisem
pobierane z Facebooka lub z systemu. Bony sms
posiadają także własny mechanizm weryfikacyjny w
postaci kodu, który klient aktywuje podczas wizyty w
firmie. Po aktywacji automatycznie bon jest oznaczany
jako wykorzystany, a system zapisuje klienta zdobytego
z określona transakcją.

 

http://www.boneter.pl/
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Klienci biorący udział w programie lojalnościowym to

najbardziej aktywne i zaangażowane osoby. Uważniej i

chętniej od zwykłych czy przypadkowych klientów śledzą
życie firmy i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. 

 

Warto to wykorzystać zachęcić ich do szerszej współpracy

choćby prosząc o wskazanie uchybień, nowych pomysłów,

czy opinii które można potem wykorzystywać w

przekonywaniu sceptyków. 

 

Mając już entuzjazm i przychylność klientów, a także ich

dane i zgodę na kontakt warto pójść krok dalej i

wykorzystać ten kapitał proponując klientom korzystną dla

wszystkich współpracę.

 

Dla najbardziej zaangażowanych klientów dodatkowe

punkty mogą okazać się łakomym kąskiem, który będzie

skutecznie motywować do opublikowania reklamy firmy na

Facebooku lub polecania firmy znajomym.

System poleceń sprzężony z programem

lojalnościowym może wygenerować od kilku do nawet

kilkudziesięciu procent nowych klientów i to bez żadnej

reklamy.

 

Współpracuj!7
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Najczęstszy błąd to komunikowanie klientom nie tego
co trzeba. Program lojalnościowy to określenie
techniczne, które od razu wykłada karty na stół. Nie
komunikuje żadnej korzyść dla klienta, a raczej ostrzega
przed zobowiązaniem, którego mało kto chce się
podjąć.Zamiast programu lojalnościowego zorganizuj
klub korzyści. Ikea od lat prowadzi swój program
lojalnościowy, ale nazywa go Ikea Family Club. To
skuteczniej zachęca niż zwykł.
 
Ideą programu lojalnościowego jest wykorzystanie
norm społecznych zamiast norm biznesowych. W klubie
klienta normy rynkowe nie obowiązują. Zamiast
pieniędzy są punkty, a firma rozdaje prezenty i nagrody.
To automatycznie wzbudza w klientach pożądane
zachowania społeczne. Takie same jakie stosujemy
wobec przyjaciół, rodziny i kolegów z klubu.
 
Na początek przede wszystkim wymyśl swoją unikalna
nazwę programu, która komunikuje korzyści. Jak nie
masz żadnego pomysły to przynajmniej przyjmij nazwę
„Klub Klienta” zamiast program lojalnościowy.
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Jak to zrobić?
W systemie Boneter, badanie satysfakcji sprzężone jest

w punktami za aktywność. Za dodatkowe punkty klienci

bardzo chętnie podpowiadają nowe pomysły i wskazują
niedociągnięcia, co jest bardzo pomocne w codziennym

poprawianiu standardów obsługi.

 

Ogromną zaletą naszego systemu jest możliwość
wykorzystywania lojalnych klientów w procesie

zdobywania nowych klientów. W tym celu można

wykorzystać wbudowany system poleceń, który

umożliwia klientom łatwe polecanie firmy znajomym i

nie tylko.

 

W panelu klienta każdy użytkownik ma do dyspozycji
opcje pozwalające na szybkie umieszczenie linku
partnerskiego na Facebooku lub wysłania zaproszenia
mailem do swoich znajomych.
 
Każdy kto zarejestruje się przez ten link i dokona
pierwszego zakupu zostanie oznaczony w systemie
jako klient polecony, a polecająca go osoba otrzyma
automatycznie ustalone punkty za polecenie.

 

http://www.boneter.pl/
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Na koniec mam jeszcze jedną dodatkową radę, która

wynika z mojego doświadczenia i wieloletnich obserwacji

działania różnych systemów w praktyce. 

 

Nawet najlepszy program nie odniesie dużego efektu jeśli

będzie utrudnieniem dla klienta. Wydawało by się, że karta

klienta to nieodzowny element każdego programu, a

przecież tak często klienci o niej zapominają. Personel

wymaga karty, aby nabić punkty, klient jej nie nosi ze sobą
i cały pomysł pali na panewce. 

 

Skoro klienci nie noszą kart to warto ułatwić im zadanie. W

Boneterze możesz skorzystać ze specjalnej aplikacji POS,

która zapewnia szybką obsługę programu przy kasie.

Nawet gdy klient nie ma przy sobie karty można doliczyć
transakcję wpisując zamiast numeru karty numer jego

telefonu, który każdy przecież pamięta.

 

Odzyskanie zgubionej kart jest równie dziecinnie proste.

Wystarczy wysłać sms'a o treści KARTA pod numer 4628,

a wciągu kilku chwil zostanie wysłana sms'em na telefon

klienta. Karta dostępna jest na telefonie bez konieczności

instalacji żadnej aplikacji.

Łatwość obsługi zarówno dla klienta jak i personelu

zwróci się z nawiązką podczas codziennego

użytkownia. Twoje zadanie to jak najlepsze

zastosowanie wszystkich sekretów skutecznego

programu, bez poświęcania czasu na kwestie

techniczne. 

 

Ułatwiaj!8
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Michał Kowalski
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tel. 606 58 76 44

Kontakt
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MK Marketing System LTD
Biuro: Olivia Business Centre
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472A

Pomogę wprowadzić skuteczny 
program lojalnościowy 
w Twojej firmie.
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