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K lienci chcą dziś atrakcyjnej oferty wartości, komunikowanej 
i sprzedawanej w odpowiedni sposób. Szybko. Diabeł oczywi-

ście tkwi w szczegółach i tylko od Ciebie zależy, jak odpowiesz na te 
wymagania, a przede wszystkim – jak tę odpowiedź będą postrzegać 
potencjalni i stali klienci. Wiemy, jak ważna w biznesie jest pierwsza 
z tych grup. W końcu to pozyskiwanie nowych 
klientów pozwala najlepiej ocenić, czy firma 
będzie w stanie rosnąć. Natomiast wobec 
drugiej grupy najczęściej stosuje się strategie 
odrobinę schizofreniczne. Dlaczego? 

Mówi się wprawdzie, że stali klienci są 
w biznesie najważniejsi, że to rdzeń i sól 
każdej organizacji, ale kiedy spojrzymy, jakie 
inicjatywy się podejmuje, aby o nich zadbać, 
w porównaniu z pozyskiwaniem nowych 
klientów wygląda to mizernie. Wbrew intu-
icji może być to jednak wyjątkowo słuszne 
podejście. Z czego to wynika?

LOJALNOŚĆ OGRANICZONA 
KATEGORIĄ
Załóżmy, że chcesz zadbać o stałych klientów – 
podjąć działania, które wpłyną na częstotli-
wość ich zakupów albo wydłużą relację z nimi, 
a jednocześnie pokażą im, że wiele dla Twojej 
firmy znaczą. Jednak czy ma to jakiekolwiek 
uzasadnienie biznesowe, powinieneś sprawdzić przez obliczenie 
przeciętnej lojalności w danej organizacji, najlepiej na podstawie 
danych z określonej kategorii. Dlaczego?

Schizofreniczne podejście 
do stałych klientów

A u t o r :  P i o t r  S t o h n i j

Czy wiesz, jak naprawdę zadbać o klientów? Na pewno wiesz. Każdy wie. To przecież 
banalnie proste. Gdybyś się chwilę zastanowił, na pewno znalazłbyś mnóstwo sposobów, 
jak wprawić ich w zachwyt. Ale czy wiesz, jak to zrobić i przy okazji nie zbankrutować? To 
już takie proste nie jest…

Niezależnie od Twoich starań tylko część klientów decyduje się 
na lojalność. Inni bardziej cenią elastyczność i korzystają również 
z produktów i usług firm konkurencyjnych. Jak to wpływa na strategię? 

Załóżmy, że dysponujesz 10-proc. udziałami w rynku, a przeciętna 
lojalność w Twoim biznesie wynosi 50%. Gdybyś chciał ukierunkować 

się na dbanie o stałych klientów, o jaki procent 
rynku byś walczył? I druga kwestia: o jaki pro-
cent rynku byś walczył, gdybyś chciał zdobyć 
nowych klientów? Matematyka jest tu prosta: 
5% kontra 50%. To dlatego – pragmatycznie 
patrząc – w wielu wypadkach opieranie się 
na stałych, lojalnych klientach jest biznesowo 
nieopłacalne. Podstawowym kryterium, ja-
kie powinieneś brać pod uwagę, jest odsetek 
klientów, na których faktycznie mogłyby wpły-
nąć działania lojalizujące. A on ściśle wiąże się 
z kategorią.

BUDŻET NA PERSONALIZOWANY 
MARKETING
Załóżmy jednak, że w Twoim biznesie zawal-
czenie o stałych klientów może przynieść 
wymierne korzyści. Jak się do tego zabrać? Na 
podstawie analiz i testów różnych mechani-
zmów dochodzę do wniosku, że istnieje jeden 
skuteczny, który pozwala naprawdę zwiększyć 

zadowolenie stałych klientów w sposób, który przyniesie firmie zyski. 
W projektach, które prowadzę, coraz częściej spotykam się 

z wydzielaniem budżetu na personalizowany marketing lub sam 

P I O T R  S T O H N I J
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stosuję to rozwiązanie. Oznacza to przeznaczanie ustalonego od-
setka obrotów lub zysków, generowanych przez danego klienta, na 
działania lojalizujące dostosowane konkretnie do niego. Założenie, 
że część pieniędzy, które zostawiają u nas stali klienci, wraca do nich 
w postaci upominków czy promocji adekwatnych do ich potrzeb, 
z jednej strony angażuje pracowników w proces planowania takich 
działań, a z drugiej pozwala odczuć ich adresatom, że są traktowani 
indywidualnie i doceniani. To z kolei sprawia, że Twoi stali klienci nie 
mają poczucia, że bardziej dbasz o pozyskiwanie nowych. Przede 
wszystkim jednak – chroni Cię przed jeszcze jedną pułapką, bazującą 
na sile przyzwyczajeń.

WALKA Z HABITUACJĄ
Dopasowanie tych działań do konkretnych osób i element zaskocze-
nia pomagają dodatkowo w walce z habituacją. Chodzi o to, że jako 
ludzie stopniowo przestajemy zwracać uwagę na powtarzające się 
bodźce. To dlatego np. osoby mieszkające w sąsiedztwie dworców 
kolejowych czy lotnisk z czasem nie zwracają już uwagi na hałas. 
Podobnie jest w marketingu, w którym klienci szybko przyzwyczajają 
się do określonego standardu i tylko stymulowanie ich uwagi tym, 

co nowe, przynosi oczekiwane efekty (dotyczy to zarówno stałych, 
jak i nowych klientów).

DBANIE O KLIENTÓW PRZEZ ICH ZASKAKIWANIE
Bezwzględnie czas już skończyć ze schizofrenicznym podejściem do 
stałych klientów, w którym deklarujemy, że bardzo nam na nich zależy 
i bardzo o nich dbamy, a w praktyce najzwyczajniej w świecie ich igno-
rujemy, skoro i tak kupują. Takie postępowanie w krótkiej perspektywie 
może być co prawda bardzo skuteczne, a nawet okazać się jedynym 
słusznym, gdy zbyt mała część klientów wybiera strategię opartą na 
lojalności. Niemniej w długim okresie zazwyczaj warto podjąć decyzję, 
że określony procent pieniędzy, które przynoszą do naszej firmy stali 
klienci, należy im niespodziewanie oddać – w postaci specjalnego 
rabatu, książki, którą powinni przeczytać, czy zaproszenia na wydarzenie, 
na którym powinni się pojawić. To te działania sprawią, że poczują się 
naprawdę wyróżnieni i będą chcieli w przyszłości spłacić nam dług 
wdzięczności. W przeciwnym razie skazujemy się na ich niezadowo-
lenie. Zwłaszcza gdy w dążeniu do wzrostu zaczynamy coraz aktywniej 
zabiegać o nowych klientów. Warto pamiętać, że również część z nich 
prawdopodobnie stanie się kiedyś stałymi klientami. Co wtedy?

FELIETON SCHIZOFRENICZNE PODEJŚCIE DO STAŁYCH KLIENTÓW
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