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wolucjoni!ci, psychologowie, 
socjologowie twierdz", #e my, 
ludzie, od wieków mamy te same 

potrzeby. Wszyscy chcemy akceptacji, 
mi$o!ci, poczucia, #e jeste!my wa#ni, 
bardzo wyj"tkowi i #e jeste!my warci 
dodatkowego zachodu. Skoro znaczenie 
warto!ci si% nie zmieni$o, a jednak mamy 
poczucie, #e nie jest $atwo o lojalno!&, to 
co si% zmieni$o?

Zmieni$y si% nasze mechanizmy regu-
luj"ce gospodark%, konteksty i warunki, 
w których #yjemy, pracujemy, spotykamy 
innych ludzi, komunikujemy si% z nimi itd. 
Trudno!& polega na tym, #e nie bardzo 
chcemy dostosowa& si% do tych zmian 
po to, #eby zmody'kowa& metody osi"-
gni%cia lojalno!ci – z roku na rok mamy 
coraz wi%cej marek i nadal my!limy, #e wy-
starczy promocja i intensywna kampania 
z celebrity. Nadal wiele marek my!li lub 
ci"gle ma nadziej%, #e wystarczy po pro-
stu by& (ale za to du#o i intensywnie lub 
niszowo i bardzo nietypowo).

Coraz trudniej, coraz 
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Jest kilka czynników w najwi!kszym 
stopniu odpowiedzialnych za to, "e mamy 
poczucie, i" trudno jest o lojalno#$:
%  Coraz wi!ksza konkurencja 
%  Coraz szybsze zmiany i innowacje
%  Coraz wi!ksza nieufno#$ ludzi
%  Coraz wi!ksze rozpieszczenie ludzi, 

jako konsumentów
%  Coraz wi!ksza emancypacja konsu-

mentów
Cz!#ci &rm si! poddaje, a cz!#$ tworzy 
pozory, "e buduje lojalno#$. Ale co to 
jest za lojalno#$, je"eli mamy w portfelu 
kilka kart do supermarketów czy do sta-
cji benzynowych? Czy mo"na nazwa$ 
programy lojalno#ciowymi, je"eli tak 
naprawd! zbieramy mile u wszystkich 
przewo'ników? Takie przekupstwo tak 
si! ma do zatrzymania konsumenta przy 
sobie, jak utrzymanie ma("e)stwa dzi!ki 
intercyzie.

Tak, trudno jest o lojalno#$, ale wydaje 
si!, "e ewolucja nie dokona(a w ci*gu 
ostatniego stulecia a" takich zmian – lu-
dzie lubi* by$ lojalni. Ale tylko wtedy, 
kiedy wiedz*, "e im si! to op(aca. Albo 
w sposób materialny, namacalny, albo 
na poziomie emocjonalnym – korzy#$ 
jest wi!ksza ni" potencjalna strata wy-
nikaj*ca z tego, "e gdzie# mo"e by$ nam 
jednak lepiej.

Kiedy# w wi!kszym stopniu obowi*zy-
wa(y prawa, zakazy, nakazy spo(eczne 
i poczucie, jak si! powinno i jak si! 
nie powinno robi$. By( wi!kszy podzia( 
na to, co jest dobre, a co jest z(e. By(y 
jasne granice i albo si! ich przestrzega(o, 
albo si! poza nie wychodzi(o. Poj!cia by(y 
jasno zde&niowane i ludzie wiedzieli, 
po jakim obszarze si! poruszaj*. A" przy-
sz(a era relatywizmu. W ka"dej dziedzinie 
naszego "ycia mocno widoczny jest efekt 
„tak, ale…”.

Kiedy# dla praktykuj*cych katolików 
oczywisty by( stosunek do rozwodu. Te-

raz cz!#ciej s(yszymy: 'le, ale… je"eli 
ju" si! nie kochaj*, je"eli nie mog* mie$ 
dzieci itd. Je"eli w dziedzinach wa"nych 
i osobistych wyst!puje relatywizm, to jak 
mo"emy oczekiwa$, czy d*"y$ do jedno-
znaczno#ci w #wiecie konsumpcji?

Kiedy# mo"na by(o walczy$ o lojalno#$ 
klienta na poziomie zaspokajanych po-
trzeb. Teraz – powiedzmy sobie szczerze 
– wi!kszo#$ (je"eli nie wszystkie) naszych 
prostych potrzeb jest ju" zaspokojona. Co 
w zwi*zku z tym robi* producenci?

Rozdmuchuj* potrzeby istniej*ce 
do form nierzeczywistych i prze#cigaj* 
si! w u#wiadomieniu nam naszych bra-
ków i niewykorzystanych mo"liwo#ci. 
Nikt nie wiedzia(, "e potrzebuje du"ego 
ekranu do czytania gazety, dopóki Ste-
ve Jobs za nas nie pomy#la(. Wymy#li( 
iPad, czyli gigantyczn* wersj! iPhone, 
tyle "e bez mo"liwo#ci dzwonienia w tra-
dycyjny sposób.

Oferuj* nam zaspokajanie potrzeb 
zwi*zanych z k(opotami wynikaj*cymi 
z rozwoju wspó(czesnego #wiata. W kra-
jach rozwini!tych istniej* &rmy poma-
gaj*ce wybra$ najlepszego operatora, 
bo porównanie wszystkich istniej*cych 
planów jest za trudne, nawet dla najbar-
dziej #cis(ych umys(ów. D"ungla sklepów, 
marek modowych i trendów trudnych 
do zde&niowania powoduje, "e funkcje 
osobistych stylistów i wybory kreacji 
na kilkugodzinny show nie s* ju" za-
rezerwowane tylko dla celebrities. S* 
te" dla m(odej zaj!tej prawniczki, która 
ledwo ma czas na ogarni!cie nowych 
przepisów, nie mówi*c ju" o nowych 
trendach. 

Skoro kontekst i sytuacja ju" dawno 
uleg(y zmianie, to czas na zmian! ocze-
kiwa) co do lojalno#ci oraz sposobów 
jej tworzenia. 

Obecnie wyra'nie wida$, "e budo-
wanie lojalno#ci na potrzebach podsta-

wowych nie bardzo ma sens. Analizuj*c 
marki posiadaj*ce najbardziej lojalnych 
konsumentów, mo"emy jasno stwierdzi$, 
"e najcz!#ciej bazuj* one na budowaniu 
relacji i zaspokajaniu warto#ci. Stosuj* 
kilka strategii (poni"ej kilka przyk(adów, 
a nie wyczerpuj*ca lista):
%  Prosty, jasny i konsekwentny komu-

nikat marki – im bardziej konsument 
jest bombardowany informacjami, 
tym szybciej czuje si! tym zm!czony, 
dlatego szuka takich marek, które po-
zwol* mu dokona$ wyboru w szybki, 
automatyczny i bezre+eksyjny spo-
sób. Mo"na lubi$ lub nie lubi$ Wall 
Mart, ale nie zmienia to faktu, "e jest 
to &rma, której przychody przek(ada-
j* si! na ponad 2-proc. PKB Stanów 
Zjednoczonych i "e zatrudnia pó(tora 
miliona pracowników. Maj* równie" 
140 milionów klientów, którym (atwo 
jest dokonywa$ wyboru, bo strategia 
Wall Mart jest jasna, czytelna, kon-
sekwentna i niezmienna od lat: jak 
najmniejsze ceny oraz lokalne do-
stosowanie produktów i us(ug. Co-
kolwiek by si! dzia(o, wszystko jest 
podporz*dkowane tylko tym dwóm 
warto#ciom. 

%  Lokalno#$ – jaki jest powód, dla które-
go w czasach, gdy prasa walczy o prze-
trwanie, pewna gazeta w Pó(nocnej 
Karolinie ma penetracje 112-proc.? 
„Daily Record’s” twierdzi, "e s* ku 
temu trzy powody: nazwiska, nazwi-
ska i nazwiska. Ale nie bardzo wa"ne, 
nie bardzo znane, nie superwielkie, 
ale nazwiska zwyczajnych, prostych 
ludzi z okolic. Dla nich nie s* wa"ne 
informacje ze #wiata – od tego s* inne 
gazety, TV czy internet. Dla nich liczy 
si! tylko i wy(*cznie to, co si! dzieje 
na miejscu. Jeden z redaktorów lokal-
nego wydania w Benson tak podsumo-
wa( ich strategi!: gdyby bomba atomo-
wa wybuch(a w Raliegh, to nie by(by 
"aden news dla nich w Benson, chyba 
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!e jakie" od#amki czy py# wyl$dowa-
#yby w Benson. Jest to kolejny przy-
k#ad na to, !e im bardziej "wiat jest 
anonimowy, tym wi%ksza potrzeba 
ludzka, !eby by& zauwa!onym i !eby 
kto" ci% zna# z imienia i nazwiska. 
W#a"ciciel „Daily Record’s”, Hoover 
Adams, kiedy" za!artowa#, !e gdyby 
gazeta przedrukowa#a ksi$!k% telefo-
niczn$ Pó#nocnej Karoliny – po#owa 
ludzi tego stanu usiad#aby przy kolacji 
i upewni#aby si%, !e ich nazwisko te! 
si% tam znalaz#o. 

'  Prawdziwa historia – klienci s$ zm%-
czeni g#uchymi, "lepymi i milcz$cymi 
markami. Szukaj$ marek, dzi%ki któ-
rym mog$ opowiedzie& co" na swój te-
mat i poczu& przynale!no"& do jakiej" 
grupy, dlatego coraz bardziej szukaj$ 
poczucia znaczenia w markach. Tego, 
jak bolesne jest zatracenie czy sprze-
niewierzenie si% znaczeniu marki, 
w dotkliwy sposób do"wiadczy# Body 
Shop, kiedy zosta# wykupiony przez 
L’Oreal, czy Zielona Budka wykupiona 
przez Algid%. W ci$gu ostatnich lat 
powsta#o co najmniej kilka ksi$!ek 
o za#o!ycielach Apple (IWoz, ICon, 
By& jak Steve Jobs) – ich historie s$ 
dowodem na to, !e nawet tak technicz-
ne urz$dzenia jak komputery mog$ 

powsta& z mi#o"ci i pasji. Fani Maca 
ch%tnie szukaj$ takich potwierdze( 
emocjonalnych, zw#aszcza gdy pro-
duktowe powody zaanga!owania w t% 
mark% z roku na rok staj$ si% coraz 
s#absze. 

'  Zaanga!owanie konsumentów w two-
rzenie marek – jak pokazuj$ "wiatowe 
badania – autorytet i hierarchia s$ 
w coraz wi%kszym stopniu odrzuca-
ne przez ludzi zarówno na poziomie 
funkcjonowania w pewnych struktu-
rach spo#ecznych, jak i relacji z mar-
k$. Im bardziej marka jest przyst%pna 
i pozwala w#$czy& si% do swojego !y-
cia, tym bardziej czuj$ si% z ni$ zwi$-
zani. Je!eli marka zapewnia swoim 
u!ytkownikom rozwijanie swojej 
to!samo"ci poprzez przynale!no"& 
do spo#eczno"ci, mo!liwo"& „wykaza-
nia si%” i zaistnienie w"ród tych, którzy 
my"l$ i czuj$ podobnie – to trudniej 
przekona& konsumenta do zmiany 
marki. Maria Schnieder, wybitna 
dyrygentka i kompozytorka, wyda-
#a swoj$ ostatni$ p#yt% dzi%ki temu, 
!e przekona#a swoich fanów do wspó#-
tworzenia. Zbudowa#a spo#eczno"&, 
w której ludzie p#acili za s#uchanie, 
obserwowanie procesu tworzenia i ko-
munikacj% z tymi, którzy lubi$ tak$ 

sam$ muzyk%. W ten sposób powsta# 
album nagrodzony Grammy, który 
nawet nie by# rozpowszechniony przez 
sklepy muzyczne. 

Zmienia si% sposób, w jaki ludzie anga-
!uj$ swoj$ energi%, odnosz$ si% do siebie 
nawzajem i marek, które u!ywaj$. Nieza-
le!no"& konsumentów stanowi czynnik 
w najwi%kszym stopniu utrudniaj$cy 
zwi%kszenie lojalno"ci. Mimo wielkich 
przemian techniczno-spo#ecznych, pew-
ne rzeczy pozostaj$ bez zmian – nadal 
wzajemno"& i autentyzm s$ najlepszymi 
s#owami okre"laj$cymi d$!enie do lo-
jalno"ci – im wi%cej dajesz, tym wi%cej 
dostajesz.  

Julia Izma#kowa, za#o!ycielka Izma#kowa 
Consulting, pierwszej w Polsce )rmy 
specjalizuj$cej si% w badaniach etnogra)cznych 
dla marketingu i biznesu. 
ju l ia@izmalkowa.com
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