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Streszczenie
Pozyskanie klienta stanowi w dzisiejszych realiach rynkowych początek działań marketingowych przedsiębiorstw. Dopiero zbudowanie trwałych, opartych na wzajemnych
zaufaniu, partnerskich relacji pomiędzy sprzedającym a kupującym będzie decydowało
o wielkości przychodów ze sprzedaży i ewentualnym zysku. Coraz bardziej utrwala się
zatem pogląd, iż kreowanie trwałych związków z klientami stanowi niezbędny czynnik poprawy efektywności działań marketingowych prowadzonych przez współczesne przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule przedstawiono koszty wdrożenia programów lojalnościowych w aptekach. Koszty te przedstawiono w oparciu o badanie jednego z największych aptecznych programów lojalnościowych w Polsce – Dbam o Zdrowie.

Wprowadzenie
Programy lojalnościowe mają ponad stuletnią tradycję, a ich idea wywodzi się ze
specyficznej formy promocji sprzedaży. Są one we współczesnym biznesie powszechne.
Liczba programów lojalnościowych w różnych branżach jest przede wszystkim wynikiem modnego i stosowanego na wyrost nazewnictwa. Mianem programu lojalnościowego określa się inicjatywy, które w regulaminie mają podaną datę zakończenia, pod warunkiem, że można w nich zbierać punkty. Takie rozumienie programu lojalnościowego
przekłada się na niską ocenę jego skuteczności, jako narzędzia aktywizacji.
W literaturze marketingowej i w innych publikacjach funkcjonują różne definicje
programu lojalnościowego, co z pewnością można łączyć z niejasnościami związanymi
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z samym pojęciem lojalność. Warto jednak zauważyć, że definicyjne ujęcie programu lojalnościowego, choć bywa przez niektórych autorów formułowane w sposób dyskusyjny,
jest zdecydowanie bardziej jednoznaczne niż rozumienie terminu lojalność, z którego się
wywodzi.
P. Kotler uważa, że programy lojalnościowe służą rozpoznaniu, utrzymaniu i powiększaniu tego, co dostarczają firmie jej najlepsi nabywcy (Kotler, 1994: 45). Znaczenie tych
programów dla klientów płynie stąd, że przedsiębiorstwo tworzy z nimi długoterminowe,
interakcyjne i podnoszące wartość powiązania (Johnson, 1998: 36). Korzyści, jakie daje
program lojalnościowy, mają więc charakter dwustronny – ich beneficjentem jest zarówno przedsiębiorstwo, jak i klient. Wynika z tego, że program lojalnościowy jest narzędziem marketingu relacji. P. Kotler zauważa również, że programy lojalnościowe dążą
w praktyce do zapewnienia powtarzalności zakupów, bazując na motywacji ekonomicznej. Podkreśla on ponadto, że są to programy, w których klienci nagradzani są w zależności od częstotliwości nabywania i wielkości zakupów (Kotler, 2005: 623).
Wprowadzenie programów lojalnościowych do praktyki przedsiębiorstw łączy się
z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej sytuacji rynkowej, ich pozycji względem konkurencji oraz ich metod budowania lojalności i zachowań klientów. Niewątpliwie, specyficznym majątkiem przedsiębiorstw są lojalni, najcenniejsi klienci, którymi należy zarządzać
bardzo starannie i na pewno nie gorzej aniżeli majątkiem rzeczowym. O trafności uruchomienia programów lojalnościowych w przedsiębiorstwach świadczy nie tylko obserwowany odzew klientów, ale również skala tempa rozwijania się konkurencyjnych programów.
Efekty programów lojalnościowych, niezależnie od prowadzonej ich formy, odłożone są w czasie. Traktowanie programów lojalnościowych jako panaceum na sytuacje kryzysowe jest dyskusyjne. Umiejętnie stosowane programy lojalnościowe, dają przedsiębiorstwom argumenty do budowy przewagi konkurencyjnej, z których jako najważniejsze należy wymienić:
• kształtowanie pozytywnego wizerunku marki przedsiębiorstwa w świadomości
ogółu klientów,
• posiadanie grup lojalnych klientów, dające korzyść dwojakiego rodzaju: klient jako kupujący produkt i klient jako adwokat marki,
• rozpoznanie potrzeb grup docelowych, zmniejszających ryzyko przyszłych działań
rynkowych,
• gwarancja ponawiania zakupów przez klientów, wzrost obrotu,
• obniżenie kosztów dotarcia do klientów z kolejną ofertą i jednostkowego kosztu ich
obsługi wpływającego na poziom wyniku finansowego.
Poza czynnikiem czasu, stosowanie różnych form programów lojalnościowych wymaga z jednej strony kreatywnego podejścia, z drugiej zaś pewnego doświadczenia. Konstrukcja dobrego programu nie jest sprawą prostą, a w centrum zainteresowania musi
znajdować się przede wszystkim wizerunek marki, poziom obsługi i oczekiwania klientów. Niezwykle ważne jest również dopracowanie systemu komunikacji między odbiorcami programu. Zasady organizacji programu na każdym jego poziomie powinny być jasne i czytelne.
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Warunkiem skuteczności programów lojalnościowych jest jak najlepsze ich dopasowanie do strategii marketingowej przedsiębiorstw. Nie zawsze korzystanie przez przedsiębiorstwo z gotowych wzorów systemów lojalnościowych stosowanych przez konkurencję może przynieść spore efekty. Zapewnienie skuteczności programów lojalnościowych, rozumianej jako możliwość zarządzania zachowaniem klientów, wymaga spełnienia warunku polegającego na podniesieniu wartości ich marki w oczach klientów. Według
badań wielu autorów, względna wartość marki dla klientów i rozległość sieci dystrybucji decyduje o udziale rynkowym, a przez to o liczbie lojalnych klientów, których ta marka może pozyskać. Twierdzą oni również, że nagrody oferowane w programach lojalnościowych mają na celu kształtowanie tej zależności w taki sposób, aby zwiększyć postrzeganą przez klientów wartość danej marki w stosunku do marki konkurencyjnej.
Wskazuje to na istotność właściwego dobrania oferowanych w jego ramach korzyści dla
klientów w celu zapewnienia skuteczności prowadzonych działań marketingowych.
Programy lojalnościowe spełniają ogromną rolę. Ze względu na przesłanki ich tworzenia w szczególny sposób wpływają na postawę klienta, kształtując jego lojalność w stosunku do miejsca i powtarzalności dokonywania zakupów oraz pozwalają na budowanie
wiedzy i czerpanie z niej długookresowych korzyści finansowych. Warunkiem uzyskania
tych korzyści jest współpraca z klientem w ramach relacji opartej na dodatkowej wartości. Powstaje zatem pytanie, czym jest ta wartość? Najogólniej ujmując jest ona odzwierciedleniem rozumienia przez przedsiębiorstwo klientów i wdrażaniem w życie działań,
które dotyczą ich potrzeb i aspiracji. Podstawową wartością jest tu bowiem potrzeba klienta, która sprawia, że korzysta z oferty danego przedsiębiorstwa.

1. Istota programów lojalnościowych w aptekach
Kształtowanie lojalności klientów jest ściśle związane z działalnością marketingową
aptek. Narastająca konkurencja oraz presja walki o każdego klienta skłania je do poszukiwania nowych rozwiązań, które zwiększą zaufanie oraz zbudują lojalność klientów. Jako metodę kształtowania lojalności klientów w aptekach często wymienia się programy
lojalnościowe. Na obecnym, coraz bardziej konkurencyjnym rynku aptecznym, umiejętność budowania lojalności klientów poprzez programy lojalnościowe jest jednym z głównych atutów możliwych do wykorzystania przez apteki.
Spośród dwustu hurtowni funkcjonujących na polskim rynku farmaceutycznym, kilkadziesiąt przygotowuje projekty marketingowe kierowane do właścicieli i pracowników
aptek. Tak więc niemal każda z około 13 tys. placówek aptecznych ma szansę wybrać
i wdrożyć odpowiedni program lojalnościowy kierowany w ostateczności do klienta finalnego, czyli klienta.
Na koniec 2008 roku największym podmiotem na polskim rynku farmaceutycznym
oferującym program lojalnościowy była spółka PGF S.A. Jej program Dbam o Zdrowie
zrzeszał ponad 2 tys. aptek w Polsce. W Grupie Torfarm w programie Świat Zdrowia było około 1,6 tys. aptek. W przypadku Prospera był to program Apteka Dobrych Cen (około 1,1 tys. aptek), natomiast Farmacolu – program Apteka z Sercem (około 1 tys. aptek).
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Choć nasycenie rynku programami lojalnościowymi osiągnęło już ponad 50%, hurtownie planują dalszy ich rozwój.
Na rynku aptecznym, programy lojalnościowe tworzone są w dwóch obszarach pokazanych na rys. 1.
Konstrukcją programów lojalnościowych dla aptek najczęściej zajmują się hurtownie farmaceutyczne (obszar I). Hurtownia farmaceutyczna dostarcza partnerowi aptecznemu już gotowy i oryginalny program lojalnościowy, gwarantując sobie tym samym jego lojalność. Apteka natomiast (obszar II), po analizie i wyborze korzystnej dla siebie
oferty z rynku, wdraża program lojalnościowy, w przekonaniu, że jest najatrakcyjniejszy
dla klientów. Strategia programów lojalnościowych jest tak konstruowana, aby uczestnictwem byli zainteresowani zarówno farmaceuci, jak i klienci aptek, gdyż tylko wtedy wzrośnie sprzedaż wskazanych specyfików przez aptekę.
Budowa programu lojalnościowego nie jest zadaniem prostym. Zanim hurtownia farmaceutyczna rozpocznie jego budowę, dokładnie analizuje sytuację rynkową aptek, ich
pozycję, oczekiwania i preferencje klientów, identyfikuje klientów najbardziej dochodowych i przekrój kupowanych przez nich medykamentów. Określa następnie grupę docelową, produkty/usługi, budżet marketingowy, strategię działania oraz obszary ryzyka.
Niezwykle istotne jest również dopracowanie systemu komunikacji między uczestnikami programu (rys. 2). W tym miejscu zasady organizacji programu na każdym jego poziomie muszą być jasne i czytelne.
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Wiele aptek ma wątpliwości – całkiem naturalnie – czy wdrożony program lojalnościowy nie wpłynie negatywnie na reputację, markę i renomę ich placówki. Jeżeli apteka posiada dobrą reputację, od wielu lat istnieje na rynku, ma miłą obsługę, korzystne
ceny oraz stabilną liczbę odwiedzających ją klientów, można zaryzykować tezę, iż wprowadzony program lojalnościowy nie wzmocni znacząco jej pozycji rynkowej – zwłaszcza, gdy nie ma konkurencji w okolicy. Klienci, jak dotychczas, będą ją cenić i postrzegać jako „swoją” aptekę, bez posiadania karty pacjenta czy możliwości zbierania punktów. W takim przypadku warto raczej skoncentrować się na rozwijaniu opieki farmaceutycznej, doradztwie dermokosmetycznym, podstawowej diagnostyce i systematycznej
edukacji prozdrowotnej. W innej sytuacji są apteki, które poprzez działania marketingowe muszą przekonać do siebie klientów. Opłaca się im przystąpić do programu, który
oferuje kartę pacjenta i związane z nią bony, punkty, rabaty, jakich klient nie znajdzie
w okolicznych aptekach. Jest to uzasadniona strategia marketingowa, gwarantująca pozyskanym klientom stałe korzyści.
Hurtownie farmaceutyczne, na bazie tych informacji, tworzą najbardziej wyszukane
systemy lojalnościowe i karty stałego klienta, które zachęcają klienta do wielokrotnego
korzystania z usług danej apteki lub dokonywania w niej zakupów poprzez pryzmat nagród. Oferowane nagrody i bonusy przyznawane są po dokonaniu zakupów przekraczających określoną wartość. Jedną z wersji takiego systemu jest system punktowy, który
umożliwia przyznawanie klientom umownych punktów podczas każdego zakupu. Liczba przyznanych punktów jest zależna od wartości zakupu i rodzaju kupowanego towaru.
Karty stałego klienta są wydawane według opracowanej strategii hurtowni farmaceutycz-
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nej. Przykładem interesujących rozwiązań w tym względzie jest program Dbam o Zdrowie, gdzie dla potrzeb aptek zaprojektowany został indywidualny program, a nawet wygląd i funkcjonalność kart.
Warunkiem skuteczności programu jest jak najlepsze dopasowanie programu do strategii marketingowej aptek. Nie zawsze korzystanie z gotowych wzorów przez aptekę stosowanych w innych hurtowniach może przynieść korzystne efekty.

2. Koszty wdrożenia programów lojalnościowych
Zapewnienie odpowiednio wysokiego zaangażowania finansowego aptek jest jednym z najistotniejszych czynników kształtujących skuteczność programów lojalnościowych. Należy zauważyć, że niezależnie od formy, w jakiej są one prowadzone, programy te wpływają na znaczny wzrost kosztów nie tylko utrzymania obecnych, ale również
zdobycia nowych klientów (Gilbert, 1996: 138).
Konsekwencją wysokich kosztów programów lojalnościowych jest rozwój programów multipartnerskich i multisponsorskich. Jak uważają menedżerowie, choć dodanie nagrody do zakupu powoduje wzrost kosztów sprzedaży, to jest on znacznie mniejszy niż
postrzegana przez klienta wartość darowanego towaru czy też usługi. Jednakże w dłuższej perspektywie poziom kosztów generowanych przez program będzie miał charakter
rosnący, między innymi ze względu na konieczność zróżnicowania dostępnych nagród.
Dlatego też można spodziewać się rozwoju współpracy pomiędzy organizatorami programów lojalnościowych w kierunku łączenia owych programów lub zapewniania możliwości wymiany punktów pomiędzy nimi (Dziadkowiec, 2003: 48–49). Z jednej strony
działania takie mają uatrakcyjnić ofertę programu, z drugiej zaś obniżyć koszty związane z jego funkcjonowaniem.
Koszty związane z programem lojalnościowym powstają na poszczególnych etapach
jego tworzenia i funkcjonowania. Dokładna struktura kosztów i sposób ich kształtowania się w czasie zależy od formy prowadzenia programu lojalnościowego oraz rodzaju wykorzystywanych narzędzi technicznych i marketingowych. Niemniej w fazie przygotowawczej i wdrożeniowej możemy wskazać koszty, które są wspólne dla wszystkich rodzajów programów lojalnościowych.
Faza pierwsza (przygotowawcza), obejmuje:
• koszty prac koncepcyjnych związanych z opracowywaniem schematu programu
(wynagrodzenia, honoraria za doradztwo i konsultacje, itp.),
• koszty informacji (w tym koszty badań rynku w zakresie analizy konkurencji, analizy preferencji klientów, testowania koncepcji programu),
• koszty opracowania wizualizacji programu (koszty przygotowania materiałów promocyjnych),
• koszty infrastruktury technicznej (koszty zakupu sprzętu, koszty opracowania bazy danych i innych komponentów informatycznych niezbędnych do obsługi programu).
Opracowanie mechanizmu programu lojalnościowego jest podstawowym, a jednocześnie najbardziej kosztownym etapem całego przedsięwzięcia. Według specjalistów
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branżowych, sama infrastruktura techniczno-informatyczna stanowi około 40% całkowitych kosztów budowy programu (Samcik i Prygoń, 2003). Udział ten może jednak różnić się w zależności zarówno od formy prowadzenia programu, jak i od specyfiki branży, w której działa przedsiębiorstwo. Jeśli przedsięwzięcie jest oparte na przykład na idei
klubu klientów, to koszty związane technologiami informatycznymi są względnie niewielkie. Obejmują one przede wszystkim stworzenie bazy danych na temat klientów oraz
ewentualnie technologie związane z prowadzeniem specjalnego serwisu internetowego.
O ile pierwszy z wyróżnionych elementów może być realizowany na przeciętnym komputerze biurowym z oprogramowaniem bazodanowym, to stworzenie spersonalizowanego serwisu stanowi już istotny wydatek, nawet na poziomie kilkuset tysięcy złotych.
Zupełnie inna skala kosztów technologicznych występuje w programach, które funkcjonują na podstawie transakcji dokonywanych przez klientów. Na przykład w handlu
detalicznym wprowadzenie programów lojalnościowych oparte jest o naliczenie klientom
punktów za dokonane zakupy i wiąże się z koniecznością stworzenia nowej, odrębnej infrastruktury. System, który zidentyfikuje każdego uczestnika i odpowiednio naliczy mu
punkty, wymaga wprowadzenia w przedsiębiorstwie nowych procesów wykraczających
poza ramy tradycyjnie prowadzonych działań. Stąd koszty technologii informatycznych
w wypadku stacji benzynowych i sklepów spożywczych będą zdecydowanie wyższe niż
w wypadku aptek.
Elementem charakterystycznym dla branży farmaceutycznej jest orientacja systemów back office na poszczególnych klientów traktowanych jako odrębne konta. Informacje o transakcjach dokonywanych przez klientów są więc dostępne niejako implicite. Nie
występują tu zatem pełne koszty tworzenia bazy danych nabywców, a jedynie koszty integracji poszczególnych systemów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie oraz koszty
wynikające z uzupełniania bazy o dodatkowe informacje.
Kolejnym elementem, który w sposób istotny wpływa na poziom kosztów technologicznych, jest wybór trybu funkcjonowania on-line lub off-line i zakresu programu. Jeśli
uczestnik otrzymuje punkty bezpośrednio po dokonaniu transakcji i jednocześnie uaktualnione zostaje saldo jego konta w bazie programu, to program funkcjonuje w trybie on-line, czyli zapewnia bieżącą aktualizację danych. Tryb off-line ma natomiast miejsce
wówczas, gdy aktualizacja bazy realizowana jest w pewnych przedziałach czasu, na przykład raz na dobę. Najprostsze, a co za tym idzie najtańsze rozwiązania technologiczne mogą zostać wykorzystane przy realizacji monosponsorskiego programu lojalnościowego
funkcjonującego w trybie off-line. Tryb ten jest wykorzystywany przede wszystkim w programach bazujących na idei zbierania znaczków handlowych (brak konieczności zapewnienia komunikacji z bazą danych), ale może być również stosowany dla kart magnetycznych. W tym ostatnim wypadku wiąże się jednak ze znacznym ograniczeniem funkcjonalności z punktu widzenia klienta, który nie ma możliwości wykorzystania zebranych punktów bezpośrednio po ich otrzymaniu (przykładem programu realizowanego
metodą off-line na rynku farmaceutycznym jest program Zdrowe życie, w którym uczestnicy otrzymują niespersonalizowane karty wyposażone w kod paskowy).
Ostatnia z wymienionych pozycji kosztowych, opracowanie wizualizacji programu,
obejmuje opłaty na rzecz agencji reklamowej, która przygotowuje odpowiednie materiały reklamowe.
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Faza druga, implikuje przede wszystkim:
• koszty szkolenia pracowników obsługujących program,
• koszty komunikowania się z uczestnikami programu (koszty dostarczenia i zebrania formularzy rejestracyjnych, koszty promocji programu),
• koszty selekcji i zakupu nagród,
• koszty logistyki i nagród.
Koszty związane ze szkoleniem personelu obsługującego program lojalnościowy pociągają za sobą wydatki głównie w wypadku szkoleń technicznych realizowanych przez
przedsiębiorstwo, które zajmuje się obsługą strony technologicznej przedsięwzięcia.
W pozostałych wypadkach są to przede wszystkim koszty rozumiane jako czas pracowników poświęcony za przeszkolenie obsługi. Do tej samej kategorii kosztów (w pewnym
sensie alternatywnych) zaliczyć można koszty selekcji nagród. Pozostałe elementy fazy
wdrożenia, a więc produkcja i logistyka materiałów promocyjnych oraz zakup i logistyka nagród, pociągają za sobą rzeczywiste wydatki przedsiębiorstwa.
Faza trzecia (realizacji), czyli samo funkcjonowanie programu, pociąga za sobą:
• koszty obsługi bieżącej i zarządzania programem (koszty wynagrodzenia obsługi,
koszty utrzymania technicznego),
• koszty komunikowania się z uczestnikami.
Program lojalnościowy powinien dysponować wyodrębnionym budżetem, ponieważ
jego funkcjonowanie generuje (a przynajmniej powinno generować) nowe strumienie
przychodów oraz określone koszty. Wynagrodzenia obsługi programu i tzw. maintenance, czyli utrzymanie techniczne (między innymi usuwanie awarii, konserwacji systemu)
przyjmują postać opłat, a w związku z tym kosztów stałych. Natomiast wydatki promocyjne wynikają z przyjętych założeń strategicznych i planów marketingowych.
W wypadku programów lojalnościowych opartych w znacznej mierze na nagrodach
rzeczowych rozważa się również:
• koszty aktualizacji oferty (opracowanie i zakup nowych nagród),
• koszty obsługi logistycznej uczestników (magazynowanie i dostarczanie nagród
do klientów).
Jednym z podstawowych elementów decydujących o powodzeniu programu lojalnościowego jest atrakcyjna oferta nagród dostępnych dla klienta. Dlatego w programach lojalnościowych funkcjonujących na polskim rynku zestaw nagród modyfikowany jest
gruntowanie przynajmniej raz w roku. Oszacowanie kosztów związanych z tym działaniem nie jest możliwe w początkowej fazie funkcjonowania programu, ponieważ bazuje
ono na informacjach o oczekiwaniach klientów w stosunku do oferowanych nagród – ich
liczby i rodzaju. W większości przypadków przedsiębiorstwa prowadzące programy decydują się na outsourcing logistyki nagród, który jest realizowany na podstawie zryczałtowanej opłaty (jak na przykład logistyka nagród w programach Milowe zakupy oraz programu Dbam o Zdrowie na rynku aptecznym).
W zależności od formy programu, jego funkcjonowaniu mogą również towarzyszyć
inne koszty, na przykład związane z zabezpieczeniem przed nadużyciami. Jest to szczególnie istotne w przypadku programów opartych na kartach, również z funkcją płatniczą,
ponieważ zebrane na tym nośniku punkty stanowią konkretną wartość wyrażoną w pieniądzu. Ochrona danych posiadaczy kart oraz dokonywanych przez nich transakcji opła-
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ca jest przeważnie w formule per card, a więc stanowi koszt zmienny, uzależniony od liczby wydanych i ważnych kart.
Koszty występujące na etapie przygotowawczym można określić jako stałe, względnie proste do oszacowania a priori i w pełni kontrolowane przez przedsiębiorstwo. W fazie wdrażania pojawiają się natomiast koszty zmienne, związane ze wskaźnikiem relacji
klientów na propozycję przedsiębiorstwa. O ile bowiem organizator programu może określić i ująć w budżecie wydatki związane na przykład ze szkoleniem personelu, to koszty
komunikacji z uczestnikami przedsięwzięcia zależne są od siły jego przyciągania. Jak
pokazują doświadczenia praktyczne, przedsiębiorstwa często nie szacują wystarczająco
dokładnie liczebności pierwszej fali uczestników, co wpływa istotnie na wzrost kosztów.
Jeszcze większe ryzyko występuje w wypadku programów opartych na nagrodach.
Należy tutaj dodatkowo wziąć pod uwagę zarówno możliwość nietrafnego doboru nagród, jak i ich niedostateczną liczbę. Zbyt długi czas oczekiwania na nagrodę, szczególnie gdy ma ona postać drobnego upominku i z założenia klienci oczekują jej natychmiast,
może wpłynąć negatywnie na powodzenie programu.
W fazie realizacji również występują zarówno koszty stałe (koszty infrastruktury
technicznej), jak i zmienne, uzależnione nie tylko od liczby uczestników, lecz także od ich
preferencji. Przyjęte w pierwszej fazie założenia, dotyczące na przykład częstotliwości komunikacji z uczestnikami programu, mogą ulec weryfikacji w trakcie trwania programu
in plus albo in minus. Funkcjonowanie programu wiąże się także z koniecznością zarządzania wartością zgromadzonych przez klientów punktów. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa każdy punkt reprezentuje określoną wartość pieniężną zdeponowaną na rachunku klienta (na przykład 5 zł równe jest 1 punktowi w programie Dbam o Zdrowie). Jednym z założeń programu jest zapewnienie uczestnikom możliwości swobodnej (tzn. możliwej do zrealizowania w wybranym przez nich czasie) wymiany punktów. Wiąże się to
jednak z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania programu
przez sponsora.
Dla efektów finansowych programu lojalnościowego opartego na punktach ważna
jest zatem precyzyjna analiza i prognoza wskaźnika wymiany punktów na nagrody (ang.
redemption rate). W tym wypadku, niektóre przedsiębiorstwa ustalają termin ważności
zgromadzonych przez klienta punktów, by w ten sposób obniżyć ryzyko nadmiernej ich
akumulacji. Jest to szczególnie istotne zagadnienie z uwagi na konieczność tworzenia
przez przedsiębiorstwa stosownych rezerw obsługujących zobowiązania względem klientów – uczestników programu.
Jak pisze P. Kotler (1999: 54), „dobry marketing wymaga dokładnych badań możliwości rynku i przygotowania kalkulacji finansowych na podstawie proponowanej strategii, ze wskazaniem, czy spodziewane zyski będą się pokrywać z celami finansowymi firmy”. Planowanie efektów finansowych działań marketingowych jest zadaniem trudnym
ze względu na brak jednoznacznych powiązań między zmiennymi marketingowymi a zyskami generowanymi przez przedsiębiorstwo. Należy zgodzić się z P. Doylem (2003: 25),
„że przyszedł czas na przemianę marketingu w dyscyplinę, której celem jest maksymalizacja wartości ekonomicznej, osiągana w wyniku tworzenia i zarządzania aktywami
niematerialnymi – relacjami i kanałami dystrybucji oraz markami”. Jak pokazuje praktyka gospodarcza, program lojalnościowy może być dochodowym przedsięwzięciem.
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3. Koszty wdrożenia programów lojalnościowych aptek w świetle badań
empirycznych
W celu przedstawienia kosztów wdrożenia programów lojalnościowych aptek przeprowadzone zostały badania jednego z największych programów lojalnościowych na rynku aptecznym w Polsce – Dbam o Zdrowie. Na koniec 2008 roku w programie tym uczestniczyło ponad 2000 aptek, które działają w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 533 ze zm.).
Odpowiedzialność za poziom kosztów programu lojalnościowego aptek ponosi spółka DOZ S.A.1 Apteki, w ramach podpisanej umowy o współpracy określającej zasady
uczestnictwa w programie Dbam o Zdrowie, partycypowały w kosztach programu. Ewidencja kosztów programu w aptekach prowadzona jest w układzie rodzajowym:
• koszty materiałów – obejmują one głównie koszty materiałów reklamowych
(w tym gazetek związanych z programem) oraz koszty wydania nagród dla uczestników programu,
• koszty usług obcych – to głównie koszty usług zewnętrznych świadczonych przez
różne instytucje w ramach prowadzenia programu (w tym usługi zewnętrzne partnera obsługującego centralny magazyn z nagrodami i materiałami reklamowymi
dla uczestników programu),
• koszty marketingu – dotyczą one głównie tworzenia i wdrażania projektów marketingowych oraz organizacji i uczestnictwa w konferencjach i targach branżowych.
Koszty realizacji programu, w miarę rozwoju programu w badanych latach rozszerzane były o dodatkowe pozycje kosztowe. Od 2007 roku koszty te apteki pokrywały na
podstawie zawartych umów w wysokości 0,6% swoich przychodów.
Apteki wykazały wzrost kosztów realizacji programu w badanych latach (tabela 1).
Największy ich wzrost o 227,3% zanotowały apteki w 2007 roku w porównaniu do roku
2006. W tym czasie wprowadzony został na rynek konkurencyjny program Świat Zdrowia, który przyczynił się do zwiększenia kosztów na działania marketingowe promujące
program Dbam o Zdrowie na skalę ogólnopolską.
Rosnąca liczba aptek oraz realizowane przezeń kampanie marketingowe promujące
markę programu wymagały dodatkowych nakładów finansowych. Taka konstrukcja programu umożliwiała aptekom budowę przewagi konkurencyjnej na rynku, a tym samym
powodowała powstawanie dodatkowych kosztów ich obsługi. Koszty realizacji programu w 2008 roku w porównaniu do roku 2005 wzrosły o 198,1%.
W tabelach 2–4 przedstawione zostało kształtowanie się kosztów materiałów, usług
obcych oraz kosztów marketingu programu oraz zmiany ich struktury wewnętrznej w badanych latach.
Największe koszty programu, jakie poniosły apteki w badanych latach dotyczyły
kosztów materiałów. W tej pozycji kosztów ujęte zostały przede wszystkim koszty mate1 Apteki należą do ogólnopolskiej marki programu lojalnościowego. Ze względu na szeroki zakres
organizowanych działań marketingowych, kampanii rabatowych i społecznych programu wydatki programu nie dotyczą tylko jednej apteki, lecz wszystkich uczestniczących. W związku z tym ewidencja realizacji kosztów programu prowadzona jest w rachunku zysków i strat spółki.
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riałów reklamowych, materiałów wizualizacyjnych oraz nagrody dla uczestników programu. W 2008 roku koszty materiałów programu wyniosły ponad 3,7 mln zł i w porównaniu do poprzednich lat wykazały najwyższą wartość.
W strukturze kosztów usług obcych znalazły się koszty usług z tytułu opracowania
i dystrybucji materiałów reklamowych dla uczestników programu. Wysokie koszty usług
obcych dotyczyły także wydawanych materiałów reklamowych, w tym magazynu dla
uczestników programu oraz innych usług reklamowych. Koszty usług obcych w badanych latach zdecydowanie zostały obniżone w aptekach. Przyczyną spadku tej grupy
kosztów było m.in. zaangażowanie własnej kadry w spółce w opracowywanie i realizację projektów marketingowych dla aptek oraz współpraca z wybranymi usługodawcami.
Koszty usług obcych programu w aptekach własnych w 2008 roku w porównaniu do poprzednich lat zostały obniżone o ponad 1,1 mln zł.
Koszty marketingu w roku 2007 oraz 2008 wzrosły w porównaniu do poprzednich badanych lat. W tej pozycji kosztów ujęte zostały koszty realizowanych projektów marketingowych, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach branżowych oraz wypłaty premii dla koordynatorów promujących markę programu na skalę ogólnopolską. Przyczyną
wzrostu tej grupy kosztów było wdrożenie planu marketingowego, zakładającego rozwój strategii programu na konkurencyjnym rynku. W 2008 roku koszty marketingu programu wyniosły ponad 1,3 mln zł i w porównaniu do poprzednich lat wykazały najwyższą wartość.
W badanych latach apteki wygenerowały również wysokie koszty ogółem (tabela 5).
Koszty te w 2008 roku były wyższe niż w 2005 roku o ponad 99,8%. Koszty ogółem aptek ujęte zostały w trzech grupach:
• wartość sprzedanych towarów po korekcie o rabaty i premie,
• koszty funkcjonowania w układzie rodzajowym,
• koszty realizacji programu Dbam o Zdrowie.
Największy udział w kosztach ogółem aptek stanowiły wartość sprzedanych towarów
po korekcie o rabaty i premie. Koszty te rosły nieznacznie wolniej (o 88,8%) niż przychody ze sprzedaży (o 90,9%) w badanym okresie. Koszty funkcjonowania aptek w układzie rodzajowym wzrosły o 138,5%. Znaczący wpływ na wzrost tych kosztów miały wynagrodzenia, usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, a także usługi
związane z programem Dbam o Zdrowie.
Koszty realizacji programu Dbam o Zdrowie w 2008 roku były wyższe niż w roku
2005 o 198,1%. W strukturze tych kosztów ujęte były koszty materiałów, koszty usług obcych oraz koszty marketingu. Największe z kosztów realizacji programu Dbam o Zdrowie w badanym okresie były koszty materiałów. Dotyczyły one głównie wydawanych
nagród dla aptek własnych oraz klientów dokonujących zakupów w programie Dbam
o Zdrowie.
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Średnie koszty materiałów programu przypadające na jedną aptekę w danym roku obliczono dzieląc koszty materiałów programu przez liczbę wszystkich aptek z poszczególnych
województw.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z systemu finansowego spółki.
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Koszty materiałów programu (zł)
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Tabela 2. Struktura wewnętrzna kosztów materiałów programu w latach 2005–2008

1 Ze względu na brak ujednoliconego sposobu księgowania kosztów realizacji programu w badanych latach, wykazane koszty realizacji programu mogły przyjmować nieznaczne
większe lub mniejsze wartości.
2 Średnie koszty realizacji programu przypadające na jedną aptekę w danym roku obliczono dzieląc koszty realizacji programu przez liczbę wszystkich aptek z poszczególnych
województw.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z systemu finansowego spółki.
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Średnie koszty usług obcych programu przypadające na jedną aptekę w danym roku obliczono dzieląc koszty usług obcych programu przez liczbę wszystkich z poszczególnych
województw.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z systemu finansowego spółki.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z systemu finansowego spółki.
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po korekcie o rabaty i premie

Koszty funkcjonowania
w układzie rodzajowym

424 918 942,3

2005

Koszty aptek, w tym:
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Tabela 5. Dynamika i struktura kosztów ogółem aptek w latach 2005–2008
Struktura (%)

128,5

68,5

194,2

134,6

127,2

128,8

100,1

119,7

327,3

261,7

130,2

115,7

119,2

200,3

298,1

706,4

238,5

188,8

199,8

91,5

Dynamika (%)

130,1

135,9

138,9

135,9

128,1

130,1

100

0,3

0,2

22,0

77,4

99,7

114,5

100

0,5

0,1

21,0

78,2

99,5

100

0,7

0,4

25,1

73,8

99,3

104,9

100

0,7

0,5

24,0

74,8

99,3

2006/2005 2007/2006 2008/2007 2008/2005 2005 2006 2007 2008

Dynamika (%)

Średnie koszty marketingu programu przypadające na jedną aptekę w danym roku obliczono dzieląc koszty marketingu programu przez liczbę wszystkich aptek z poszczególnych
województw.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z systemu finansowego spółki.

5

2005
28 611,2

Koszty materiałów programu (zł)

Magazyn

Nagrody dla Doradców Klienta

Wyszczególnienie

Tabela 4. Struktura wewnętrzna kosztów marketingu programu w latach 2005–2008
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Zakończenie
Rynek apteczny jest z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego niezwykle ważnym obszarem funkcjonowania polskiej gospodarki. Jednocześnie jest rynkiem bardzo
konkurencyjnym i silnie regulowanym. Łańcuch dystrybucji farmaceutycznej obejmuje
producenta, przed-hurtownie i hurtownie farmaceutyczne, apteki oraz inne placówki obrotu detalicznego. Rozwój tego rynku w Polsce wynika ze zmian społeczno-demograficznych, głównie starzenia się społeczeństwa oraz z coraz większej liczby zachorowań
na choroby cywilizacyjne wymagających stałego dostępu do leków (choroby serca, alergie, cukrzyce). Istotny wpływ na wielkość rynku ma także stan zamożności społeczeństwa
oraz świadomości klientów. Ponadto nie bez znaczenia jest poziom rządowych wydatków na ochronę zdrowia.
Zachodzące od kilku lat zmiany na polskim rynku aptecznym – znaczące inwestycje
w infrastrukturę logistyczną, rosnąca liczba aptek oraz coraz wyższe oczekiwania ich
klientów – wymagają od aptek, oprócz sprawności logistycznej i dostępności leków, zapewnienia efektywnych działań marketingowych, podtrzymujących lojalność klienta do
miejsca dokonywania zakupów. Odpowiedzią na te problemy są programy lojalnościowe.
Stosowane w ich ramach narzędzia (rabaty za lojalność, konkursy z nagrodami) pozwalają między innymi aptekom na budowę i wzmocnienie ich pozycji na rynku oraz lepsze
dotarcie i poznanie potrzeb polskich klientów. Wartość, jaką program lojalnościowy buduje dla aptek, pokazuje coraz większy pozytywny wpływ na osiągane wyniki finansowe.
Niebagatelne znaczenie nie tylko dla prawidłowego wdrożenia, ale również funkcjonowania programów lojalnościowych w aptekach ma stopień zaangażowania finansowego i implementacji zasad programu. Programy lojalnościowe mają potencjał budowania
marki aptek oraz kształtowania lojalności klientów. Programy te umożliwiając gromadzenie informacji o zwyczajach zakupowych klientów, pozwalają na świadome budowanie strategii sprzedażowych i osiąganie dodatnich wyników finansowych. Niewątpliwie,
czynniki zewnętrzne i wewnętrzne prowadzonej działalności marketingowej aptek również wywierają na nie wpływ.
Wyzwaniem dla księgowych będzie zrozumienie zmian zapisu operacji związanych
z wdrożeniem programów lojalnościowych. Niektóre ze zmian będą miały również skutki wykraczające poza dziedzinę rachunkowości, potencjalnie wpływając na kształt infrastruktury informatycznej wielu sieci aptek. Różnorodność celów prowadzenia programów lojalnościowych jest bardzo duża, tak samo jak strategie przyjęte w ich ramach.
Ważne jest tu bowiem zrozumienie aspektów prawnych i podatkowych programów lojalnościowych, którymi powinny kierować się apteki.
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Costs of Loyalty Programmes Implementation in Pharmacies
Summary
Receiving the customer is in today’s market realities top marketing companies. The
build a sustainable partnership relation between the seller and the buyer is decide on
businesses, takings and profit potential. Increasingly, therefore, perpetuates the view that
create lasting relationships is an essential factor in improving the effectiveness of
marketing activities conducted by modern businesses. The paper presents the
implementation costs of loyalty programmes in pharmacies. These costs are presented
based on a study of one of the largest pharmacy loyalty programmes in Poland: “I care
for health”.
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