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Podľa niektorých prieskumov patrí vernostný program medzi 4 faktory, ktoré

najviac vplývajú na vnímanie značky a spokojnosti zákazníkov.

 je jednoduchá. Obchodník – podnikateľ odmeňuje

svojich zákazníkov a tí mu to vracajú v tom, že nakupujú častejšie, s vyššími

obratmi a radi odporúčajú jeho služby a tovar svojim známym. Predajná čísla �rmy

rastú.

Filozo�a vernostného programu

. Zvyšuje dôveru zákazníka, zlepšuje vzťahy

a vytvára priestor na tvorivú komunikáciu medzi obchodníkmi a ich klientami.

Vernostný program tvorí jeden z najdôležitejších marketingových a obchodných

nástrojov moderného podnikateľa

Cieľom eshopu je pretvoriť zákazníka na verného zákazníka. Pomáha tomu

vytváranie dobrého pocitu pri nakupovaní cez internet. , a  ,

ktoré sú súčasťou vernostného programu tak robí dobrú službu zákazníkom

i podnikateľom. Obaja z toho majú úžitok.

Zľavy kupóny bonusy

, kde

nakúpi. Môže znamenať či pôjde ku konkurencii alebo k vám.

Vernostný program je dôležitým faktorom pri rozhodovaní sa zákazníka
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Zapojenie zákazníka do vernostného programu má veľkú hodnotu pre podnikanie aj

v tom, že získa relevantné informácie o nákupných zvyklostiach svojich

zákazníkov. Dokáže tak lepšie plánovať svoj marketing, akcie, predajný čas

a sortiment.

O vernostnom programe sme sa rozprávali so špecialistkou Martinou Pospíšilovou

aj v našom pravidelnom .GoElite clube LIVE vysielaní

https://youtu.be/keF_tMNYHh8
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+ láka nových zákazníkov, aby sa stali vernými

+ udržiava vernosť stávajúcich zákazníkov

+ zvyšuje hodnotu košíka / priemerný nákup

+ zvyšuje počet nákupov

+ získavate databázu zákazníkov s ich nákupnými zvyklosťami

+ umožňuje odhaľovať neefektívnych zákazníkov

+ vytvárate pocit starostlivosti o zákazníka, čo dobre vplýva na pocit z nákupu

- je ťažké určiť, či je vernosť zákazníka ozajstná, alebo iba kvôli zľavám

- vplýva negatívne na zisk z predaja

- môže byť časovo náročné ho vytvárať a zaviesť do praxe

- zvyšuje nároky na komunikáciu a zaškolenie personálu

Plusy a mínusy vernostného programu:

PLUSY:

MÍNUSY:
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... čo ak je tu vernostný program, ktorý mínusy znižuje na minimum? 

Jeho cena je za zlomok ceny programovania. 

Nevyžaduje si žiadne nové zariadenia.

Jeho zavedenie je otázkou hodín.

Zaškolenie personálu sa dá zvládnuť za 10 minút.

Nie je otázkou, či mať lebo nemať vernostný program... ale ako si zvoliť ten

správny?

Zvážte sortiment, ktorý predávate svojim zákazníkom.

Aký  by im vyhovoval a motivoval ich k opakovaným nákupom?

* na nákup (podľa objemu, či frekvencie)?

* , ktoré použijú pri ďalšom nákupe?

* aj s inými podnikateľmi v okolí?

* využiť body na doplnkové služby?

typ odmien

Zľava 

Body

Prepojenie 

Motivácia 
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Vyberte si ten správny a nastavte ich, aby ste čo najlepšie využívali potenciál

vernostného programu.

Ak chcete využiť vernostný program pre mladšiu generáciu, použite prvok hry.

Pri  spoznajte svojho zákazníka, jeho túžby

a záujmy. 

Ako?

Jednoducho sa ho spýtajte. Napríklad anketou v predajni.

Začínate vždy pri aktuálnych zákazníkoch. Dáte im najavo, že si ich vážite a že

tento vernostný program znamená pre nich ďalšiu výhodu.

Aby bola tvorba programu čo najjednoduchšia, odporúčame spoľahnúť sa na

overený systém, ktorý funguje.

plánovaní vernostného programu

 – jej slabiny a výhody. Majú vernostný program? Ako

vieme urobiť vlastný, aby bol pre zákazníkov ešte zaujímavejším?

 – nejde o to dávať lepšie ceny ako

konkurencia, ale hľadajte exkluzívne výhody, ktoré dokážete poskytnúť verným

zákazníkom.

 – vyhodnoťte si odkiaľ k vám vaši zákazníci

prichádzajú, aké marketingové nástroje ich pritiahli k vám. Ako sa rozhodujú pri

nakupovaní a prečo sa k vám vracajú.

– sledujte marketing, tržby, časy a objemy

nákupov, cieľovú skupinu, ktorá u vás nakupuje najčastejšie.

 – pre komunikáciu so

zákazníkmi používajte to, na čo sú vaši zákazníci zvyknutí. Zmena by ich mohla

vyrušiť a spôsobiť chaos a otázky.

5 krokov ako správne nastaviť váš vernostný program:

1. Spoznajte konkurenciu

2. Uvedomte si svoje možnosti odmeňovania

3. Spoznajte cestu zákazníka

4. Aktívne využívajte analytické nástroje 

5. Využívajte osvedčené kanály, ktoré vám fungujú
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Neexistuje zákazník, ktorý nechce byť odmeňovaný či nakúpiť výhodnejšie.

Sledujte jeho výsledky, analyzujte jeho funkčnosť a prínos. 

Je pre vás ziskový či tvorí stratu?

Ak zistíte, že aktuálny program je pre vašich zamestnancov a zákazníkov zložitý či

komplikovaný, možno je čas na jeho výmenu...

Ako to urobiť, aby zmena nebola príliš drahá a komplikovaná?

Zvážte použitie vernostného programu, ktorý je jednoduchý, do ktorého vašich

aktuálnych zákazníkov vložíte jedným . Aby mal nástroj 

a správu . Vaši pracovníci by s ním mali mať ľahkú prácu a nevyžaduje si

zakupovanie drahých softvérov či zariadení.

Nestrácajte peniaze a čas nefunkčnými vernostnými programami. Strácate tým

zároveň trpezlivosť a obraty vašich zákazníkov.

Máte už vernostný program? 

importom newslettera

CRM
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Štúdie a prieskumy ukazujú, že veľká časť �riem má vernostný program, ktorý nie

je pre nich ziskový. Stojí veľa peňazí pri vývoji a aktualizáciách, je zložitý a pre

nových zamestnancov si vyžaduje nové zaškoľovania.

Pozrime sa na to, ako to urobiť, aby váš vernostný program bol rentabilný.

. Náklady na uvedenie nového

zákazníka na rovnakú ziskovosť ako stáleho je 16x drahšie. Štúdia ukazuje, že

.

Zákazníci nakúpia 5x pravdepodobnejšie od značky, ktorá ponúka vernostný

program.

Nový zákazník stojí 5-krát viac ako existujúci

zákazník vo vernostnom programe nakupuje 90% častejšie a míňa o 300% viac ako

nezapojený zákazník

Preto napríklad Amazon investoval 1 až 2 mld. Dolárov na svojich zákazníkov klubu

Amazon Prime. Členovia jeho klubu míňajú v priemere 1500 USD v porovnaní

s 625 USD priemerným nákupom neregistrovaného zákazníka.

Tri štvrtiny zákazníkov vo vernostnom programe veria, že sú vo vzťahu so

značkou. A až tretina z nich tvrdí, žeby neboli verní značke, ak by nemala

vernostný program.

Veľmi dôležitým faktorom vernostného programu je jeho vnímanie vašimi

zákazníkmi a tiež vašej značky.

 vysoko prevyšujú jeho riziká. Počet

ľudí, ktorí vstupujú do vernostných programov . Je však pravda,

že zákazníci využívajú iba približne polovicu vernostných kariet, ktoré majú.

Získanie zákazníka do vernostného programu je jednoduché. Zložitejšie je naučiť ho

aktívne tieto výhody využívať...

Konkurenčné výhody vernostného programu

rastie o 26% ročne
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Vernostné programy často zlyhávajú, lebo tvoria iba „ďalší z mnohých“ programov.

Sú nudné a bez nápadu.

Vložte preto do svojho programu kreativitu a energiu!

Prečo iní zlyhávajú?

Podnikatelia poskytujú iba zľavy. Napokon sa chytia do pasce konkurenčnej cenovej

vojny, z ktorej nikto nevyjde ako víťaz...

Neodlišujú zákazníkov medzi sebou. Každému dávajú rovnaké výhody. Tí najlepší

by mali mať „extra“ výhody.

Poskytujú výhody, ktoré chcú oni ako �rma a nevnímajú, čo hľadá ich zákazník.

Neanalyzujú ziskovosť vernostných programov a tvoria stratu namiesto príjmov.
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82% �riem súhlasí, že udržanie si zákazníka je lacnejšie ako získanie nového.

87% �riem tvrdí, že chce mať vernostný program.

Verní zákazníci nakupujú v priemere 10x viac ako bol ich prvý nákup.

1% používateľov webovej stránky �rmy generuje až 40% jej výnosov.

Ak znížime mieru odchodu stálych zákazníkov o 5%, zvýšime ziskovosť o 25 –

125%.

62% zákazníkov si nemyslí, že �rmy, ktorých vernostný program využívajú ich

odmeňujú dostatočne.

68% mileniálov tvrdí, žeby neboli verní značke, ktoré nemá dobrý vernostný

program. 66% reaguje na vernostné zľavy, 65% používa kupóny a 50% odpovedá na

obežníky značky.

23% nakupujúcich, ktorí uviedli, potvrdili, že ich lojalita k značke bola kvôli

vernostnému programu.

54% zákazníkov potvrdilo, žeby na základe vernostného programu robili vyššie

nákupy, 46% tak už urobilo.

73% ľudí očakáva, že vernostné výhody by mali byť podľa toho, aký sú lojálni.

V USA je 2,6 miliárd registrácií do vernostných systémov.

58% zákazníkov nakupuje aspoň 1-krát mesačne u niektorej z �riem, v ktorej je

registrovaný.

35% zákazníkov uvádza, žeby neboli lojálni značke, ak by nemala vernostný

program.

76% zákazníkov považuje vernostný program za súčasť ich vzťahu so značkou.

83% potvrdzuje vyššiu pravdepodobnosť, že budú pokračovať v nakupovaní s

určitou značkou vďaka vernostným odmenám.

86% členov vernostného programu súhlasí s tým, že programy stoja za námahu.

Hlavné dve výhody, ktoré motivujú spotrebiteľov k zapojeniu sa do vernostného

programu, sú schopnosť získavať body za nákupy (56%) a ponuka zliav za nákupy

(55%).

Niekoľko štatistík vernostných programov:
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Najdôležitejšie dva dôvody, prečo sa zákazníci prestanú podieľať na vernostnom

programe, sú: program neposkytoval zaujímavé ponuky (56%) a bolo príliš ťažké

získavať body za odmeny (54%).

Najdôležitejšie dva dôvody, prečo sa spotrebitelia naďalej zúčastňujú na

vernostnom programe, sú: že je ľahké ho pochopiť (81%) a relevantné sú odmeny a

ponuky (75%).

46% nakupujúcich mení značky, ktoré kupujú, aby maximalizovali výhody

vernostného programu.

67% dospelých v USA by bolo ochotných poskytnúť spoločnostiam prístup k

základným osobným informáciám výmenou za lepšie výrobky a služby.

Viac ako 50% nakupujúcich tvrdí, že za zákaznícke skúsenosti, ktoré si najviac

cenia , zaplatí vyššiu cenu a 77% by bolo lojálnejších voči obchodom, ktoré

poskytujú svoje osobné prvé tri zákaznícke skúsenosti.

89% mileniálov tvrdí, že by boli lojálnejší voči maloobchodníkom ponúkajúcim

výhody, ktoré chcú oni najviac.

66% spotrebiteľov by najradšej utratilo v priemere o 13% viac v obchode, o ktorom

sa domnievajú, že poskytuje vynikajúce služby za najnižšiu cenu.

57% používateľov mobilných telefónov tvrdí, že vernostné programy a body sú

hlavnou funkciou mobilnej peňaženky , pričom 56% dáva tomuto titulu zľavy a

výhodné ponuky.

91% nakupujúcich zo školy by nakupovalo inde, ak by konkurenčný obchod ponúkol

propagačný alebo odmeňovací program.

24% zákazníkov po dobrých skúsenostiach naďalej cielene nakupuje 2 alebo viac

rokov.

50% nakupujúcich využíva spoločnosť častejšie po pozitívnej skúsenosti pri nákupe

.

85% členov vernostného programu od registrácie o spoločnosti nepočulo.

41% spotrebiteľov tvrdí, že nakupuje viac od maloobchodníkov, ktorí im zasielajú e-

maily prispôsobené na základe správania v minulosti .

63% mileniálov je oddaných rovnakým značkám ako ich rodičia.



Nastavte si vernostný program dnes,

konkurencia nespí...

Zdá sa vám myšlienka mať funkčný a ziskový vernostný program ako dobrý

nápad, ale neviete ako postupovať, aby ste ho mohli nastaviť správne, bez

komplikácií a rýchlo?

V tom prípade neváhajte a zarezervujte si termín u špecialistu, ktorý vám

zodpovie na všetky vaše otázky. Zároveň vás bezpečne prevedie cestou

nastavenia programu.

S vernostným programom získate i celoročnú podporu a riešenie prípadných

reklamácií. Správny program uskutočňuje aktualizácie a vylepšenia systému za

vás v cene. 

Vy sa sústreďte na zákazníkov a predaj, my sa postaráme o ostatné...

REZERVUJTE SI KONZULTÁCIU ZADARMO:

Email: konzultacia@goelite.club

Tel.: +421 - 911 626 452

mailto:konzultacia@goelite.club

