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Abstrakt 

Jedná se o bakalářskou práci na téma Programy loajality: případová studie Tesco. Práce 

se dělí na dvě části, z nichž první je teoretická. V této pasáži je věnován prostor obecně 

pojmu loajalita v kontextu marketingu a až následně je uvedena samotná definice 

programů loajality. Tato část také zahrnuje rozdělení věrnostních programů dle jejich 

cílové skupiny, stručně popisuje i historii schémat loajality a následně je tato část 

věnována efektivitě programů, která je podle mnohých teoretiků diskutabilní. Z toho 

důvodu jsou v této části uvedeny pro ilustraci i některé empirické studie a zároveň je 

zmíněno i jejich dělení. Druhá polovina práce se věnuje společnosti Tesco, která je 

nejprve stručně představena, následně je popsána její historie, v níž je například také 

zmíněn první pokus společnosti o zavedení programu loajality. Následně se práce 

věnuje konkrétně věrnostnímu programu Clubcard. Nejprve je popsán vznik původního 

konceptu z Británie a jeho první testování, následně je prezentována česká verze 

programu. V rámci této pasáže je vysvětlen princip sbírání bodů a odměn a podmínky 

v členství v programu. Práce je doplněna vizuály zobrazující kvartální Clubcard 

vyúčtování a kampaň, která doprovázela spuštění programu v České republice. 

 

Abstract 

This is a bachelor thesis concerning titled Loyalty programs: Tesco Case Study. This 

thesis is divided into two parts of which the first one is theoretical. In this part the term 

loyalty is defined in the context of marketing and subsequently the definition of the term 

loyalty program is presented. This part also includes a typology of loyalty programs 



   

based on their target group, a brief history o loyalty schemes and finally the efficiency 

of these programs. This topic is much discussed among theoreticians so that is why 

there are empirical studies and their typology included in this part.  The second part of 

this thesis is focused on Tesco. First the company is briefly introduced and next the 

history of Tesco is described (in this part the first attempt to introduce a loyalty program 

is mentioned). Subsequently the Clubcard loyalty scheme is described. This part starts 

with description creative process and tests of the first versions. Then the Czech version 

of this loyalty program is described including the principle of collecting points, 

calculating their value and conditions of participating in the program. The thesis is 

accompanied with visuals of Clubcard quarterly statement (point billing) and campaign 

that accompanied the official launch of the program in Czech Republic.   
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Úvod 

 

Ať platím v jakémkoliv obchodě, před tím, než přijde chvíle zaplatit celý nákup, 

v naprosté většině případů mi dotyčný za pokladnou položí důležitou otázku typu – „A 

naši zákaznickou kartičku máte?“ – nebo – „Sbíráte body?“ Dříve, pokud má odpověď 

zněla Ne, ihned jsem se pustila do horlivého vyplňování formulářů pro členství ve 

věrnostním programu, abych náhodou o nějaké výhody nepřišla. Dnes je výsledkem 

peněženka plná barevných plastových karet, u jejichž většiny ani nemám ponětí, zda 

jsou platné, nemluvě o mém „pokroku“ v cestě za velkou odměnou. Díky obrovskému 

množství značek, ze kterých mohou zákazníci vybírat, je pro ně mnohem jednodušší 

společnosti střídat dle libosti. Toto jejich chování je v rámci řízení vztahů se zákazníky 

pro společnosti rizikové, a proto zavádí věrnostní programy, aby se bariéra mezi 

konkurenčními firmami zvýšila. Proč jsou některé programy loajality úspěšnější a 

udržují aktivitu členů v rámci programu lépe než ostatní? Možná právě Tesco nám bude 

moci přiblížit odpověď na tuto otázku. 

I přesto, že programy loajality jsou velmi rozšířený marketingový nástroj, jim v 

odborné literatuře není věnována velká pozornost a množství publikací napsaných na 

téma věrnostních schémat má příručkovou povahu. Výběr se ještě zmenšuje, zúžíme-li 

selekci na odborné publikace v češtině, proto jsem v určitých pasážích pro ilustraci 

problematiky čerpala také z cizojazyčných empirických studií. Pro definici termínu 

program loajality a nastínění teoretického pozadí jsem toto téma zasadila do spojitosti s 

řízením vztahů se zákazníky a loajalitou v kontextu marketingu obecně.  
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Svou práci jsem rozčlenila do dvou větších celků – teoretické části a části 

věnující se konkrétně společnosti Tesco. V části druhé, kromě představení společnosti 

obecně, se věnuji nejprve počátečnímu procesu tvorby programu loajality Clubcard v 

Británii. Podobu konkrétního způsobu sbírání bodů, výpočtu jejich hodnoty a 

odměňování zákazníků zmiňuji až konkrétně v české mutaci programu. 
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1. Programy loajality 

 

1.1  Definice pojmu 

 

Předtím, než definuji pojem programy loajality, je nutné se zaměřit na aspekty s 

tímto termínem spojené. Nejprve začnu obecně tím, co je to v kontextu marketingu 

loajalita. Nejčastěji se s ní setkáváme ve vztahu ke značce, kdy “je definována jako 

mentální pozitivní vztah nebo jako vztah mezi zákazníkem a značkou.“
1
 Tato definice 

prošla notným vývojem, především proto, že na ni bylo často pohlíženo pouze 

z behaviorálního hlediska, což není dostačující, neboť dalším kruciálním aspektem 

v posuzování věrnosti spotřebitelů je emocionální vazba zákazníka ke značce a také 

jeho postoj vůči ní. Při určování loajality by měly hrát roli i faktory, jako je spokojenost 

zákazníka se značkou nebo také fakt, zda zákazník značku „má rád“, jestli jí je nějakým 

způsobem zavázán, zda do značky vkládá důvěru a v neposlední řadě zda je na značce  

– především v případě obchodních a servisních dodavatelů – závislý.
2
 Tento aspekt 

berou v potaz komplexnější definice zákaznické loajality ke značce, než je ta, kterou 

jsem zmiňovala výše. Komplexnější v tom smyslu, že explicitně zapracovávají 

behaviorální i emocionální složku loajality a zároveň vztyčují hranici mezi rutinním 

nákupem a věrností značce. Jedna z těchto definic popisuje „loajalitu jako neobjektivní 

(tj. nenáhodnou) behaviorální reakci (např. nákup) vyjádřenou v průběhu času nějakou 

rozhodovací jednotkou (např. domácnost, osoba) s ohledem na jednu nebo více 

alternativních značek, která je funkcí psychologických procesů (rozhodování, 

vyhodnocení).“
3
  

K této definici se váže i poznámka, že nezbytným podnětem k behaviorální 

reakci, koupi, je nějaký pocit o značce („feeling about the brand“). Na závěr přidávám 

definici loajality ze slovníku PR a reklamy (Bizon & Rose), kde je tento termín popsán 

                                                 
1
 PELSMACKER, P. de. GUENES, M. BERGH, J. Van den.: Marketingová komunikace, s. 163 

2
 EAST, R. WRIGHT, M. VANHUELE, M: Consumer Behaviour: Applications in Marketing (2nd 

Edition), s. 40 
3
 EAST, R. WRIGHT, M. VANHUELE, M: Consumer Behaviour: Applications in Marketing (2nd 

Edition), s. 40 

„loyalty as the biased (i.e. non-random) behavioral response (i.e. purchase), expressed over time, by some 
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jako „cíl a prostředek řízení vztahu se zákazníky (CRM); smyslem získání, udržení a 

posilování loajality zákazníka vůči značce či firmě je dosažení stavu, kdy zákazník při 

rozhodování mezi koupí srovnatelných (cenově i funkčně) výrobků či služeb zvolí ten, 

k jehož značce ho váže pozitivní vztah, potažmo situace, kdy pozitivní vztah ke značce 

umožní firmě zvýšit cenu výrobku či služby oproti funkčně srovnatelným produktům, 

aniž by tím zákazníka odradila od koupě a možnosti získat tak cenovou prémii.“
4
  

Zákaznická loajalita značce přináší velké množství benefitů, mezi které spadá 

například možnost volnější cenové politiky, především zavedení vyšších cen. Dále pak 

zákazníci méně reagují na aktivity konkurence a společnost má navíc možnost více 

investovat do emocionálně založených marketingových kampaní.
5
 Věrnost ke značce je 

také velmi důležitým aspektem při stanovování hodnoty značky, která je „dána loajalitou 

zákazníků, známostí značky, tím, jak silně s ní spotřebitelé výrobky ztotožňují; dále 

jejich patentovou ochranou výrobků, které jsou jí označeny, a svou pozicí v rámci 

distribučních a průmyslových sítí.“
6
 Hodnotu značky určuje mnoho společností a každá 

má svou vlastní metodu, jak výsledný žebříček značek sestavuje, za všechny uveďme 

například Interbrand, kdy je loajalita zákazníků ke značce brána v potaz v rámci 

stability značky.
7
  

Na zákaznickou loajalitu ke značce má vliv mnoho různých faktorů, které 

mohou být snadno determinovány průzkumem spokojenosti zákazníků. Mezi tyto 

faktory se především řadí image značky, pověst společnosti, komunikace značky (v 

porovnání s konkurencí), vlastnosti produktů a služeb (především s ohledem na to, jak 

naplňují očekávání, přání a potřeby zákazníků) a v neposlední řadě zde hrají roli i 

zážitky zákazníka při koupi. Ač je ve výčtu zmíněna vlastnost produktu nebo služby, tak 

je nutné dodat, že neexistuje přímá úměra mezi kvalitou výrobku a loajalitou zákazníka, 

neboť je celý proces ovlivňován dalšími aspekty, a to především emocionálními. Další 

faktor, který není jen černobílý, je naplnění potřeb zákazníků, protože i v případě, že 

jsou tyto potřeby identické, jim zákazníci mohou přisuzovat různé míry důležitosti, což 

znamená, že klíčové není jen znát zákaznickou potřebu, ale i vědět, jak významnou roli 

                                                                                                                                               
decision-making unit (e. g. household, person), with respect to one or more alternative brands, which is a 

function of psychological processes (decision-making, evaluation).“ 
4
 Bison & Rose: SLOVNÍK PR A REKLAMY. [online] [cit. 2014-05-10] Dostupné z: 

http://www.bisonrose.cz/cs/slovnik?pg=fm#l 
5
 BÁRTA, V. PÁTÍK, L. POSTLER, M: Retail marketing, s. 65 

6
 KOTLER, P. ARMSTRONG, G. Marketing, s. 397 

7
 Interbrand [online] [cit. 2014-05-10] Dostupné z: http://www.interbrand.com/en/best-global-

brands/2013/best-global-brands-methodology.aspx 
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pro něho hraje. Tento fakt pak představuje výzvu pro marketéra, který musí připravit 

různé strategie pro oslovení a udržení různých zákazníků.
8
  

Loajalita zákazníka ke značce se dá členit několika způsoby a na základě 

různých aspektů. Jedním z těchto způsobů je její uspořádání do pyramidy
9
 (Pelsmacker, 

P. De; Geuens, M.; Bergh, J. Van den; 2003), přičemž kritériem této klasifikace je její 

míra u zákazníků a jednotlivé skupiny jsou řazeny vzestupně. Základnu pyramidy tvoří 

minimální, až neexistující míra loajality u zákazníků. Typicky sem spadají spotřebitelé, 

kteří jsou nerozhodní a mezi značkami kličkují podle aktuální cenové nabídky. O stupeň 

výš je pak skupina kupujících, kteří jsou se značkou spokojení a nemají důvod ke 

změně. Ač to jsou pozitivní atributy, zákazník v této skupině není zainteresovaný a 

„opakovaný nákup stejné značky není totéž jako loajalita, protože je to spíše zvyk, 

rutina nákupu než preference (…) ke značce. Spíš než hodnocení alternativ a výběru 

nové značky při každém novém nákupu (například u výrobků určených k rychlé 

spotřebě) pozorujeme při nízké zainteresovanosti tendenci k nákupu stejné značky, aniž 

by zákazníci byli ke značce loajální.“
10

 Z této rutiny se však postupem času může 

vyvinout pozitivní postoj ke značce. Další díl pyramidy tvoří spokojení kupující, kteří 

ovšem nejsou věrní jen jedné značce, ale podle potřeby jich střídají více. Předposlední 

díl pyramidy tvoří skupina spotřebitelů, která si ke značce vybudovala určitý vztah a 

mají ji v oblibě. Na vrcholu pyramidy kategorizující míru věrnosti ke značce u 

zákazníků je pak rozhodnutý kupující.  

Z behaviorálního hlediska je loajalita zákazníků uspořádána do tří kategorií, 

které reprezentují chování zákazníka a daly by se charakterizovat těmito podstatnými 

jmény: podíl (share), udržení (retention) a doporučení (recommendation).
11

 „Podílem“ 

je myšlen stav, kdy zákazník nakupuje několik značek v jedné kategorii, ale jedna z nich 

tvoří vyšší podíl nákupu. Druhá kategorie, tedy „udržení“, reprezentuje stav, kdy 

zákazník pokračuje s koupí určité značky dlouhodobě („drží se jí“). Poslední skupina, 

„doporučení“, vystihuje situace, kdy zákazník značku nejen nakupuje, ale zároveň ji 

doporučuje ostatním a poskytuje na ni dobré reference, čímž rekrutuje další zákazníky. 

„Tyto tři formy zákaznické loajality zajišťují trvalý zdroj příjmů pro majitele značky a 

                                                 
8
 BÁRTA, V. PÁTÍK, L. POSTLER, M.: Retail marketing, s. 65 

9
 PELSMACKER, P. de. GUENES, M. BERGH, J. Van den.: Marketingová komunikace, s. 73 

10
 PELSMACKER, P. de. GUENES, M. BERGH, J. Van den.: Marketingová komunikace, s. 163 

11
 EAST, R. WRIGHT, M. VANHUELE, M: Consumer Behaviour: Applications in Marketing (2nd 

Edition) 
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snižují potřebu mateřské společnosti značku propagovat.“
12

 Toto chování spotřebitelů se 

marketéři, přirozeně, snaží podporovat.  

O další členění se postarala dvojice Dick a Basu (1994)
13

, kteří svou kategorizací 

navázali na Daye
14

 (1969), jenž rozlišoval pravou loajalitu a falešnou loajalitu. Jejich 

členění rozděluje formy věrnosti zákazníků ke značce do čtyř segmentů (kvadrantů). 

Toto uspořádání provádí se dvěma proměnnými, a to sice relativním postojem (Relative 

attitude) a opakovanou přízní (Repeat patronage). V této typologii je relativním 

postojem míněno to, že do měření postoje zákazníka vůči značce je zahrnuta i 

komparace s dostupnými alternativami. Pokud je tedy míra relativního postoje vysoká, 

znamená to, že značka získala mnohem vyšší hodnocení než nejbližší alternativa. První 

ze čtyř kategorií reprezentuje stav, kdy je úroveň relativního postoje i opakované přízně 

nízká. V tomto případě je loajalita zákazníka ke značce nulová. Pro druhou kategorii je 

specifická nízká míra relativního postoje a vysoká míra opakované přízně. Tento stav 

reprezentuje falešnou loajalitu (Spurious loyalty), což znamená, že nákup této značky 

nebyl podpořen žádnou vazbou na značku nebo pozitivním postojem vůči ní. Zákazníci 

značku kupují, ale nevnímají ji jako o moc lepší než alternativní značky. Skupina, která 

je specifická vysokou mírou relativního postoje a nízkou mírou opakované přízně, Dick 

a Basu označují jako latentní věrnost (Latent loyalty). Sem spadají zákazníci, kteří 

značku rádi kupují, ovšem v minulosti neměli možnost tak učinit, neboť byla značka 

příliš drahá, nebo jim nebyla dostupná, nebo neměli potřebu ji kupovat. Posledním 

typem věrnosti je pravá loajalita (True loyalty), která je dána vysokou mírou obou 

proměnných. Také můžeme mluvit o záměrné loajalitě a zákazníci, kteří se vyznačují 

tímto typem věrnosti ke značce, k ní chovají pozitivní vztah, což je hlavním rozdílem 

mezi touto kategorií a kategorií falešné loajality, s níž mají společnou vysokou 

frekvenci nákupu (behaviorální reakci ke značce); toto členění tak dobře ilustruje 

důležitost emocionální vazby ke značce. 

                                                 
12

 „These three forms of customer loyalty ensure a continuing revenue stream to the brand owner and 

reduce the need for parent company to promote the brand.“  

EAST, R. WRIGHT, M. VANHUELE, M: Consumer Behaviour: Applications in Marketing (2nd 

Edition), s. 27  
13

 Dick, A. and Basu, K. Customer loyalty: towards an integrated framework. Journal of the Academy of 

Marketing Science 22.2 (1994) 99-113. Communication & Mass Media Complete, EBSCOhost  [cit. 

2014-03-30]. 
14

 Day G. A Two-Dimensional Concept Of Brand Loyalty. Journal of Advertising Research 9.3 (1969) 

29-35. Communication & Mass Media Complete, EBSCOhost  [cit. 2014-03-30]. 



   

 

8 

  

Loajalitu zákazníků ke značce je možné budovat, nebo také posilovat; 

v zahraničí existují pojmy jako loyalty marketing
15

 (loajalitní marketing), dále také 

relationship marketing
16

 (marketing vztahů), nebo lze tuto činnost zařadit mezi CRM 

(Customer Relationship Management, řízení vztahů se zákazníkem). Marketing vztahů 

lze definovat jako „získávání, udržování a posilování vztahů se zákazníky.“
17

 

V kontextu B2B (z anglického business-to-business) tento typ marketingové 

komunikace reprezentuje „industriální filozofii, která nahrazuje konkurenční transakce 

mezi kupujícím a prodávajícím více kooperativním vztahem.“
18

 V tomto vztahu 

obchodní partneři vzájemně sdílí detailní informace o svých potřebách, což zajišťuje 

kvalitnější vzájemnou podporu. V kontextu B2C (z anglického business-to-consumer) je 

podstata vztahového marketingu v některých aspektech podobná, stále je mezi oběma 

subjekty (větší společnost, zákazník) vzájemná závislost, ale je pravděpodobnější, že 

všechny iniciativy budou pocházet od společnosti. Cílem je skrze využívání nákupních 

zvyklostí zákazníků navýšit prodeje, čímž se značce odchylujeme od „spolupráce“, 

která je v sektoru B2B. Mnoho společností vynakládá spoustu úsilí, aby svým 

zákazníkům konzistentně poskytovaly kvalitní služby a zboží, ovšem hlouběji již jejich 

snahy nesahají. Na druhé straně zákazníci mohou být velmi vypočítaví, neboť důvodem 

ke členství v programech loajality je spíš získání slev na nákup určitých produktů nebo 

dosažení jiných benefitů než fakt, že společnost mají rádi.
19

 V CRM je kladen větší 

důraz na řízení a zlepšování již existujících vztahů se zákazníky a v rámci těchto aktivit 

je také možné při zpozorování poklesu kupní aktivity zákazníka na tuto situaci reagovat. 

Společnost tak může zabránit potenciálnímu přechodu zákazníka ke konkurenci 

vystavením personalizovaných a na míru navržených kuponů nebo voucherů. 

Výše jsem zmiňovala, že je nutné připravit různé strategie, které osloví široké 

spektrum zákazníků a jejich potřeb, v závislosti na tom, jaký význam je těmto potřebám 

                                                 
15

 PEARSON, B. 4 Trends That Will Reshape Loyalty Marketing In 2014. BUSINESS 2 COMMUNITY 

[online]. březen 2014 [cit. 2014-05-13]. Dostupný z: http://www.business2community.com/loyalty-

marketing/4-trends-will-reshape-loyalty-marketing-2014-0798766#!MPmS4  
16

 EAST, R. WRIGHT, M. VANHUELE, M: Consumer Behaviour: Applications in Marketing (2nd 

Edition) 
17

 EAST, R. WRIGHT, M. VANHUELE, M: Consumer Behaviour: Applications in Marketing (2nd 

Edition), s. 33 

„attracting, maintaining and enhancing customer relationships.“ 
18

 EAST, R. WRIGHT, M. VANHUELE, M: Consumer Behaviour: Applications in Marketing (2nd 

Edition), s. 33 

„industrial philosophy that replaces competitive transaction between buyer and seller with more 

cooperative relationship.“ 
19

 EAST, R. WRIGHT, M. VANHUELE, M: Consumer Behaviour: Applications in Marketing (2nd 

Edition) 
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přisuzován. Tato strategie loajality
20

 existuje ve dvou podobách. První z nich je strategie 

odměny, ta druhá strategie vztahu. Do první podoby spadá marketingový nástroj, který 

je předmětem této bakalářské práce, tedy programy loajality. Cílovou skupinou této 

strategie je racionálně smýšlející zákazník a sama o sobě by tato strategie účinná nebyla, 

neboť je velmi jednoduše replikovatelná konkurenčními společnostmi a sama o sobě 

není schopna udržet zákazníkovu loajalitu. Z těchto důvodů musí být aplikována 

v kombinaci se strategií vztahu. Tato strategie (odměny) posiluje věrnost zákazníků 

různými benefity, mezi které, kromě již zmíněných bonusových věrnostních programů, 

patří také slevy, dárkové kupony, nebo nejrůznější soutěže. Druhá podoba, tedy 

strategie vztahu, cílí na emocionálně orientované nákupčí. Benefity, které jsou na 

základě této strategie zákazníkům poskytovány, jsou pečlivě promyšleny a k jejich 

tvorbě jsou sofistikovaně využívány detailní informace o úzkém vztahu zákazníka a 

značky. Výsledkem je pak kombinace výhod, které jsou netradiční a vysoce 

personalizované. Tyto benefity u zákazníků vyvolávají emocionální reakci a budují 

citový vztah ke společnosti, což notně napomáhá budování zákaznické loajality. Při 

výběru skupiny zákazníků, na které bude společnost cílit svou strategii loajality, je 

nutné přijmout fakt, že nikdy nenastane situace, kdy budou značce věrní všichni 

zákazníci, proto je nutné skupinu neloajálních zákazníků, u nichž s největší 

pravděpodobností nedojde ke změně jejich postoje, identifikovat a strategii na ni vůbec 

nekomunikovat. Je efektivnější se věnovat skupině zákazníků, kteří mají potenciál stát 

se loajálními.  

Nyní, když už máme nastíněné teoretické pozadí věrnostních programů, můžeme 

přejít k definici tohoto termínu samotného. „Jde o komplex různých aktivit zaměřených 

na velkoobchodníky a maloobchodníky, s nimiž daná obchodní společnost spolupracuje 

a obchoduje. Cílem těchto programů je zvýšit prestiž, a zejména zvýšit akceptaci značky 

či výrobku ze strany velkoobchodníků i maloobchodníků. (…) Programy loajality, tedy 

jejich výsledný efekt, jsou pro danou firmu konkurenční výhodou, jelikož v rámci 

konkurence umožňují získávat výhody.“
21

 Některé společnosti na B2C trhu zavedly 

programy loajality ryze ze zájmu odměnit nejvěrnější zákazníky, jiné společnosti se pod 

nátlakem a ze strachu, že ztratí své zákazníky, rozhodly věrnostní programy také zavést, 

což v mnoha odvětvích vedlo pouze k tomu, že společnosti vynaložily mnoho 

                                                 
20

 BÁRTA, V. PÁTÍK, L. POSTLER, M: Retail marketing, s. 65 
21

 BÁRTA, V. PÁTÍK, L. POSTLER, M: Retail marketing, s. 207 
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finančních prostředků pro vybudování a spuštění programu, ovšem ve výsledku 

s minimálním dopadem na loajalitu zákazníků.  

Bonusy, kterými jsou zákazníci odměňováni, jsou nástrojem k získání loajality 

spotřebitelů a zároveň mají odvést jeho pozornost od ceny. Tento prostředek si zároveň 

mohou dovolit spíše větší společnosti, které mají k dispozici větší rozpočet a využívají 

tento marketingový nástroj k cenovému konkurenčnímu boji s menšími či novými 

firmami.
22

 Často bývá zpochybňována efektivita věrnostních programů a celkově jejich 

reálný dopad na chování zákazníků a míru jejich loajality, k čemuž se dostanu v jednom 

z následujících úseků. Ovšem existuje něco, jako čtveřice zásad efektivity programů 

loajality
23

, díky kterým má být dosaženo vztyčených cílů při tvorbě programu a 

investice do toho marketingového nástroje by neměla přijít vniveč. První z těchto zásad 

je „cílení na slibné zákazníky,“ u kterých je velká pravděpodobnost, že budou loajální 

nebo se stanou velkými spotřebiteli produktů či služeb. Druhou zásadou je „budování 

loajality“ v dlouhodobém měřítku, kdy je zákazník ochoten za produkty zaplatit vyšší 

finanční obnos a je snazší si jej udržet. Zabránění ztráty zákazníků po delší časový úsek 

je docíleno nastavením věrnostního schématu tak, že čím déle zákazník nakupuje zboží 

od dané společnosti, tím většího bonusu dosáhne. Třetí zásadou je „vytvoření hodnoty 

pro zákazníka.“ Program loajality by zákazníkovi měl poskytnout takový bonus, který 

zákazník nemá šanci získat nějak jinak, nebo by si odměnu za normálních okolností 

nekoupil. Poslední zásadou efektivity věrnostních programů je „vytvoření spíše 

ziskového než nákladového centra“ v dlouhodobém měřítku, což není třeba dále 

rozvíjet.   

Programy loajality poskytují zákazníkům odměny ve dvou fázích. Nejprve jsou 

zákazníkům při nákupu uděleny body, které „ačkoliv nemají žádnou praktickou 

hodnotu, dokud nejsou směněny za určitou cenu či určitou výhodu, pro spotřebitele mají 

důležitý psychologický význam, který zvyšuje užitečnost nákupu, a následně tím 

zvyšuje vnímanou hodnotu uzavření obchodu se společností.“
24

 Vzhledem k tomu, že 

shromažďování bodů vyžaduje čas, stoupá tak u spotřebitelů očekávání kýžené odměny, 

                                                 
22

 TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. 
23

 TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. 
24

LIU, Y. YANG, R. Competing Loyalty Programs: Impact of Market Saturation, Market Share, and 

Category Expandability. Journal Of Marketing 73.1 (leden 2009): 93-108. Communication & Mass 

Media Complete, EBSCOhost  [cit. 2014-03-30]. 

„Although these points have no practical value until they are redeemed, recent studies show that they 

have important psychological meaning to consumers. The psychological benefit increases the transaction 

utility of a purchase (Thaler 1985) and, subsequently, the overall value perception of doing business with 

the firm.“ 
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což do jisté míry zabraňuje „přeběhnutí“ ke konkurenci. Když následně zákazník za 

body získá danou odměnu, kromě psychologických benefitů vnímá i ty ekonomické, což 

vede k pozitivnímu posílení jeho vztahu s prodejcem, neboť mu toto ocenění jeho 

nákupů dodává pocit důležitosti a celkový pocit úspěchu.
25

  

 

1.2 Historie programů loajality 

 

Jako jakýkoliv jiný marketingový nástroj bezpochyby prošly programy loajality 

(a celkově obor loajalitního marketingu jako takový) určitým historickým vývojem, od 

nedokonalých forem po promyšlená schémata dnešní doby. Jako jedny z prvních 

prémiových programů bývají zmiňovány praktiky z konce 18. století, kdy mnoho 

obchodníků svým zákazníkům dávalo měděné žetony, které zákazníci následně mohli 

v obchodech směnit za nějaké zboží.
26

 Postupem času se objevovaly variace žetonů, 

jako jsou certifikáty, známky, kupóny, karty nebo ceny v podobě propagačních 

předmětů.  

Za všechny bych ráda zmínila program, který je považován za první moderní 

marketingové schéma loajality, díky kterému se tento trend následně rozmohl do mnoha 

dalších odvětví, jako jsou retail, cestovní ruch nebo například finanční sektor. Zmíněný 

program loajality byl spuštěn roku 1981 společností American Airlines. Tato letecká 

společnost se k zavedení věrnostního schématu rozhodla po tom, co byl v 70. letech 20. 

století obnoven letecký průmysl a konkurence v tomto odvětví výrazně stoupla. 

Společnost si však nemohla dovolit snižovat ceny letenek. Program nesl jméno 

Frequent Flier, což v češtině znamená často létající pasažér. Podstatou tohoto schématu 

bylo, že každý cestující za každý let získával kredit. Výše tohoto kreditu byla přímo 

úměrná délce letu v mílích a jeho navyšování s každým letem vedlo až k letence 

zdarma. Tento bonus nemusel využít pouze člen programu, ale benefit mohl být 

převeden i na příbuzné těchto „Frequent Fliers“. Po obrovském úspěchu tohoto 

programu po vzoru American Airlines dále následovaly i další aerolinky, což vzhledem 

                                                 
25

 LIU, Y. YANG, R. Competing Loyalty Programs: Impact of Market Saturation, Market Share, and 

Category Expandability. Journal Of Marketing. 
26

 AQUINO, J. Transforming the Loyalty Program. destinationCRM.com [online]. 2013 [cit. 2014-05-10]. 
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k určitému snížení nákupních cen letenek vedlo ke zvýšení míry zadlužení leteckých 

společností.
27

 

 

1.3 Typy programů loajality 

 

Hlavním kritériem členění věrnostních programů je cílová skupina, pro kterou 

jsou vytvořeny. Buď se jedná o obchodní programy loajality (trade loyalty programs), 

které spadají do B2B sféry loajalitního marketingu zmiňované výše nebo jde o 

spotřebitelské programy loajality (consumer loyalty programs) spadající do již zmíněné 

sféry B2C loajalitního marketingu. Oba tyto typy pro společnosti představují velmi 

náročnou a dlouhodobou investici. 

 

1.3.1 Obchodní programy loajality 

 

Tyto věrnostní programy se následně dělí dle oblasti, na kterou je program cílen. 

Na základě toho členění rozlišujeme tři druhy programů: organizované pro 

maloobchodníky, organizované pro velkoobchodníky a organizované pro jiné 

distributory.
28

 Zpravidla jsou tyto programy navrženy jako celoroční schéma 

nejrůznějších aktivit, mezi které spadají kupónové akce či dlouhodobé loterie a 

konečnou odměnou pro členy programu bývají benefity, slevy, nebo jiná nemonetární 

podpora, kam mohou spadat pozvání na konference či jiné společenské události.  

 

1.3.2 Spotřebitelské programy loajality 

 

Princip věrnostních programů orientovaných na spotřebitele je obdobný jako u 

programů uzpůsobených na jednotlivé články distribuce. Ve většině případů jsou 

                                                 
27

 TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. 
28
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programy bez časového omezení a zákazník si sám vybírá, jaké benefity chce 

z programu těžit. V hojné většině má tento typ programů loajality podobu 

spotřebitelských katalogů. Ty obsahují výčet bonusů, kterých může spotřebitel 

dosáhnout, s počtem bodů, které jsou k získání ceny nezbytné. Stejně tak je v katalogu 

zahrnuta základní kalkulace pro získávání bodů, popř. informace, jak získat další 

bonusové body jinou aktivitou než nákupem samotným, jako je třeba přivedení nového 

člena do programu. Body většinou bývají uchovávány na elektronické věrnostní 

kartičce. Jiný způsob nastavení programu je kombinace bonusových bodů a kupónů, 

kdy je každému produktu přiřazené bodové ohodnocení. Zákazník musí následně podle 

určitých pravidel body a kupóny kompletovat, aby měl na odměny nárok. Dalším typem 

spotřebitelského programu loajality je dlouhodobá soutěž. Tento charakter programu je 

vnímán jako vhodný základ pro následné budování zákaznické loajality.
29

 

 

1.4 Efektivita programů loajality 

 

Programy loajality jsou velmi nákladným marketingovým nástrojem a každá 

společnost by si měla dobře promyslet, zda se zavedení věrnostního programu vyplatí, 

neboť neplatí přímá úměra, že pokud společnost program zavede, získá si oddanost 

svých zákazníků a zvýší tak svůj zisk. Věrnostních schémat je v dnešní době velké 

množství a jejich efektivita je velkým otazníkem jak pro mnoho manažerů tak pro 

teoretiky. Jedním z důvodů, proč je pro ně efektivita věrnostních programů diskutabilní, 

je to, že mnoho společností schémata loajality zavedlo pouze jako (ne do detailu 

promyšlenou) reakci na konkurenci. Tato strategie může být relevantní pro velké firmy, 

pro které je důležitější udržet si dominantní podíl na trhu a jejím primárním cílem není 

zvýšení prodejů, ale obecně se tento krok nepovažuje za nejšťastnější.
30

 Manažeři i 

teoretici si kladou si otázky, zda zákazníci změní své nákupní chování po zavedení 

programu loajality, zda věrnostní program přiláká zákazníky, kteří doposud 

upřednostňovali konkurenci, zda je loajalita krátkodobá nebo jestli se jedná o 

dlouhodobé upevnění vztahu mezi značkou a spotřebitelem a v neposlední řadě zda má 

                                                 
29

 BÁRTA, V. PÁTÍK, L. POSTLER, M: Retail marketing 
30

 LIU, Y. YANG, R. Competing Loyalty Programs: Impact of Market Saturation, Market Share, and 

Category Expandability. Journal Of Marketing 73.1 (leden 2009): 93-108. Communication & Mass 

Media Complete, EBSCOhost  [cit. 2014-03-30]. 
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zavedení programu loajality vůbec nějaký efekt. Na toto téma bylo napsáno značné 

množství studií a jejich výsledky se různí, což k diskutabilně tohoto marketingového 

nástroje přispívá. Mnoho kritiků zastává názor, že program loajality již nepředstavuje 

konkurenční výhodu a upozorňují na to, že vzhledem k množství věrnostních programů 

a jejich vzájemné podobnosti se ve výsledku situace vyrovnává původnímu stavu (bez 

věrnostních programů), ovšem se značně zvýšenými marketingovými náklady
31

.  

Empirické studie efektivity věrnostních programů se dají rozdělit do tří kategorií 

na základě srovnávacích východisek, z nichž jsou vyvozovány závěry. První skupinu 

tvoří studie porovnávající programy napříč konkurenčními společnostmi. Cílem těchto 

studií je kvantifikace dopadu programů loajality, přičemž hlavními proměnnými jsou 

podíl na trhu a SOW (z anglického share of wallet; pojem označující procento výdajů 

v dané produktové kategorii napříč trhem, které spotřebitel vynaložil u určité značky  

– jinými slovy pokud společnost A prodává hrnky a zákazník si koupí hrnek pětkrát do 

měsíce vždy u společnosti A, SOW se rovná 100 %; procento by se snížilo, pokud by 

zákazník ve sledovaném období koupil hrnek od nějaké společnosti B). Další skupinu 

tvoří studie porovnávající chování členů věrnostních programů a zákazníků, kteří členy 

programu nejsou, čímž se snaží identifikovat vlivy a dopady schémat loajality. Třetí 

kategorii tvoří studie, které zkoumají věrnostní programy a spotřebitelské chování 

napříč určitým časovým úsekem. Tyto studie identifikovaly ve změnách nákupního 

chování spotřebitelů dva typy efektů.
32

 Prvním z nich je efekt bodového nátlaku („point 

pressure effect“), který je patrný u krátkodobých programů loajality a vyznačuje se 

dočasným zvýšením počtu nákupů spotřebitele s cílem dosáhnout odměny. Tento efekt 

je analogií umělého zvýšení prodejů při podpoře prodeje. Tento efekt se zvyšuje, když 

se spotřebitel přibližuje k odměně, a po jejím získání výrazně opadá. Druhým typem je 

efekt odměňovaného chování („rewarded behavior effect“). Tento efekt je zpravidla 

spojen s dlouhodobými programy loajality a odráží se v něm mnoho faktorů jako 

například radost ze získané odměny a silnější loajalita ke společnosti. Dlouhodobé 

věrnostní programy, u kterých je tento efekt zpozorovatelný, jsou analogií každodenním 

nízkým cenám.  

                                                 
31

 ZHANG, J. BREUGELMANS, E. 2012. The Impact of an Item-Based Loyalty Program on Consumer 
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Valná většina studií, které spadají do kategorie porovnávající věrnostní schémata 

napříč časovým obdobím, se zabývají krátkodobými programy loajality. Výjimkou je 

následující studie, kdy se autor snažil identifikovat dopad dlouhodobého věrnostního 

programu na nákupní chování spotřebitele a jeho loajalitu. Ve své studii vycházel 

z dat,
33

 která mu poskytl nejmenovaný řetězec samoobslužných obchodů, který zavedl 

program loajality, v němž zákazníci získávají body za každý utracený dolar. Dále také 

existovalo schéma, kde byly odstupňovány odměny, kterých zákazníci mohli dosáhnout. 

Výsledky této studie ukazují, že dlouhodobý vliv programu loajality na nákupní chování 

zákazníků se odvíjel podle počátečního (po uvedení programu) stavu jejich nákupů. Ti, 

co zpočátku často nakupovali a často dosahovali jednotlivých výhod z programu, sice 

těžili nejvíce, ovšem jejich exkluzivní loajalitu ke společnosti program dlouhodobě 

výrazně nezvýšil. Pozitivnější efekt mělo schéma na méně časté a průměrné zákazníky, 

kdy u nich způsobilo zvýšení frekvence nákupů, zvýšení jejich výdajů a celkové 

posílení jejich loajality ke značce. Tento výsledek podporuje názor, že programy 

loajality jsou efektivním nástrojem pro zvýšení věrnosti zákazníků a pro jejich 

transformaci v profitabilní spotřebitele. Nejvýznamnější změna v chování zákazníků 

proběhla během tří měsíců po zapojení se do programu a nadále v dalších měsících 

pokračovala výrazně nižším tempem. Tato studie ovšem neanalyzuje chování 

spotřebitelů, kteří nejsou členy věrnostního programu, tudíž chybí data pro porovnání 

trendů v nákupním chování a preciznější vliv na loajalitu samotnou.  

Další ze studií se zaměřuje na efektivitu programu loajality, který se od většiny 

programů odlišuje svou strukturou, dále na změnu obratu prodejce a změnu 

spotřebitelského chování při přechodu od standardního věrnostního programu k této 

specifické formě. Tento typ programu loajality byl navržen tak, že monitoruje nákup 

individuálních produktů.
34

 Spotřebitelé získávají body za nákup specifických produktů a 

značek. Tyto body zákazníci shromaždují zároveň i s body za celkovou útratu 

v obchodě. Implementace takového programu nemá dopad pouze na byznys prodejce, 

ale také na dodavatele a jejich propagační akce a celkově na vztah prodejce a výrobce, 

protože velká část promoakcí konaných prodejci je finančně podpořena výrobci. Data 

pro tuto studii byla poskytnuta nejmenovaným evropským online potravinovým 

                                                 
33
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prodejcem, který implementoval loajalitní schéma založené na jednotlivých 

zakoupených položkách v roce 2005. Před touto implementací prodejce svým 

zákazníkům nabízel konvenční věrnostní program, kdy zákazníci získali za každá dvě 

utracená eura jeden bod s tím, že za každých nasbíraných pět set bodů získali voucher 

v hodnotě pěti eur, který mohli uplatnit na jakékoliv zboží v obchodě. Členství v obou 

typech programů je (a bylo) pro zákazníky zdarma. V nové podobě věrnostního 

programu byly klasické slevy vystřídány bodovým ohodnocením. Co se týká 

doprovodných komunikačních aktivit, tak hlavní komunikační strategie prodejce, 

rozesílání newsletterů a elektronických letáků, se při přechodu k novému programu 

nijak nezměnily. Jedinou změnou bylo prominentní oznámení o spuštění nového 

programu v jedné vlně elektronické komunikace; zároveň prodejce nový program 

loajality nijak nepropagoval skrze masová média. Výsledky této studie nastiňují 

odpověď na otázku, zda spotřebitelé více reagují na body nebo slevy. Velkou výhodu 

této studie představuje fakt, že díky tomu, že se jedná o online prodejce potravin, je při 

analýze dat možné pozorovat chování jak členů předešlého věrnostního programu a 

zároveň nákupčích, kteří jeho členy nebyli. Autoři do měření vstupují s předpokladem, 

že program loajality jako takový může ovlivnit aspekty chování spotřebitele, jako je 

například frekvence návštěv obchodu nebo výše útraty při jednotlivých nákupech, a 

zároveň předpokládají, že jeho specifický design může nejen přimět spotřebitele 

konkurenčních společností k zapojení se do něho, ale také může „uzamknout“ jeho 

členy, tudíž tak zabránit jejich střídání mezi prodejci.
35

 Zároveň upozorňují, že toto 

věrnostní schéma má u zákazníků psychologické benefity, jako je pocit pýchy nad tím, 

že nakupují ekonomicky, nebo třeba také pocity tzv. „chytrého kupujícího“ (z 

anglického „smart shopper“), neboť k získání odměny v tomto programu je třeba 

vyvinou určitou míru úsilí. Na druhou stranu upozorňují, že zavedení takového 

programu může odradit zákazníky, kteří očekávají okamžité odměny, jako jsou slevy. 

Zákazník totiž musí akumulovat body do určitého množství, než má nárok na nějakou 

cenu, což může trvat delší dobu. Navíc psychologická teorie reaktance a její aplikace 

v souvislosti s programy loajality
36

 říká, že spotřebitel ve většině případů reaguje 

negativně na jakékoliv pokusy o kontrolu nad chováním spotřebitelů nebo vliv na něj ze 
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strany prodejce; a není pochyb, že tento pocit jistě monitoring jednotlivých 

zakoupených produktů vyvolává. Na druhou stranu sociologicko-psychologickým 

benefitem tohoto typu programu také může být to, že spotřebitel má pocit, že patří to 

exkluzivní skupiny privilegovaných zákazníků.   

Výsledky této studie ukazují, že po zavedení nového designu programu loajality 

spotřebitelé začali více reagovat na podporu prodeje ve formě bodového ohodnocení 

oproti klasickým slevám, ač byla monetární hodnota těchto výhod v podstatě stejná. 

Navíc u více než poloviny respondentů změna podstaty programu loajality způsobila 

zvýšení frekvence nákupu. U zákazníků, kteří nebyli členy starého věrnostního 

programu, došlo k více než 15% zvýšení celkových nákupů a celkově přechod ke 

speciálnímu bodovému ohodnocení individuálních produktů vedl k přilákání mnoha 

nových zákazníků, což svým způsobem protiřečí obecně prezentované teorii, že 

program loajality by neměl cílit na spotřebitele, kteří nejsou věrnými zákazníky dané 

společnosti.  

Výsledky jednotlivých studií nelze zobecňovat pro všechny věrnostní programy, 

neboť jak je vidět na dvou výše zmíněných empirických výzkumech, design a podstata 

programu loajality hrají velkou roli v jeho efektivnosti, stejně tak ne vždy studie nabízí 

komplexní analýzu chování členů programu v kontrastu se zákazníky, kteří do programu 

zapojeni nejsou, tudíž není možné přesně určit vliv na loajalitu zákazníků v důsledku 

zavedení věrnostního programu. 

 

2. Společnost Tesco 

2.1 Představení společnosti 

 

Tesco je maloobchodní řetězec původem z Británie a na českém trhu je jedním 

z největších retailových prodejců. Do portfolia společnosti patří potravinové i 

nepotravinové produkty a v posledních letech se do sortimentu zařadila i některé služby, 

například finanční nebo telekomunikační.
37
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2.1.1 Historie společnosti 

 

Osobností, která stojí za zrodem tohoto retailového řetězce, je britský 

businessman židovského původu, Jack Cohen (celým jménem Sir John Edward 

Cohen).
38

 Jack Cohen se narodil v londýnské čtvrti Whitechapel, která je nechvalně 

proslulá kvůli sériovému vrahovi z devatenáctého století, kterému se přezdívalo Jack 

Rozparovač. V roce 1917 Cohen dobrovolně vstoupil k britskému královskému letectvu, 

kde mimo jiné zužitkoval své krejčovské dovednosti. Svou podnikatelskou činnost 

započal po návratu z války v roce 1919, kdy si v Londýně otevřel stánek s potravinami 

z přebytečných válečných zásob. Prvním produktem, který nesl (jeho vlastní) značku 

„TESCO“, byl v roce 1924 čaj, jehož celý název byl Tesco Tea. Dodavatelem 

ingrediencí pro Cohenův čaj byl T. E. Stockwel. Název značky Cohen vytvořil 

kombinací Stocwelových iniciál T. E. S. a prvních dvou písmen ze svého příjmení. 

Deset let na to, co Jack Cohen vstoupil na trh se svým stánkem, otevřel v Londýně 

(1929) svůj první kamenný obchod nesoucí název Tesco. V následujících letech značka 

posilovala a její majitel ve třicátých letech vybudoval centrálu společnosti a potravinový 

sklad. V této době již Tesco bylo komanditní společností a její provoz pokrývalo 

padesát obchodních jednotek.  

Dalším mezníkem v historii společnosti Tesco (Tesco Stores Holdings Ltd) je 

rok 1947, který značí její vstup na londýnskou burzu. V roce 1956 pak byl otevřen první 

samoobslužný obchod a úspěch společnosti je následně roku 1961 zaznamenán do 

Guinessovy knihy rekordů; konkrétně byl rekord připsán supermarketu Tesco 

v Leicestru, v té době největšímu obchodu v Evropě. Expandování společnosti následně 

pokračovalo otevřením „superstoru“ (Crawley, na západě Sussexu).
39

 Supermarkety 

představily revoluci v nákupním chování a spotřebních zvyklostech zákazníků. 

V sedmdesátých letech už měla společnost Tesco vybudovanou síť obchodů na národní 

úrovni, jejíž expanze i za hranice Spojeného království pokračuje až dodnes.  

V šedesátých letech (konkrétně 1963) navíc společnost zapojila do věrnostního 

programu pocházejícího ze Spojených států amerických, jehož měnou byly „Green 
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Shield Stamps,“
40

 neboli zelené známky, na kterých byl zobrazen štít (dále budu 

používat volný překlad zelené známky). Tyto známky jsou pro společnost Tesco 

předchůdcem Clubcard z hlediska zákaznické loajality a celkově vztahu se zákazníky. 

Zákazníci zelené známky získávali přímou úměrou k jejich nákupům v obchodě. Tyto 

zelené známky sběratelé shromažďovali a lepili do speciálních knih, které, když byly 

plné, zákazník mohl vyměnit za nějaké zboží z obchodu. Tento systém však společnosti 

neprospíval, neboť v sedmdesátých letech byl v systému nepořádek. Společnost tím 

ztrácela zákazníky, získala špatnou reputaci a finanční náklady na udržení programu 

byly příliš vysoké.  

Sedmdesátá léta také značí období, kdy společnost Tesco expandovala i na jiný 

trh, než je ten s potravinami. V roce 1974 byly otevřeny první benzínové stanice nesoucí 

značku Tesco, což značilo počátek v cestě ke statusu největšího nezávislého 

maloobchodníka s pohonnými hmotami.
41

   

Devadesátá léta se v historii společnosti vyznačovala především bojem o 

nejvyšší příčku mezi maloobchodními řetězci. Tesco otevíralo stále více obchodů po 

celém Spojeném království a doplňovalo tyto aktivity masivní marketingovou kampaní. 

Ta měla jasný cíl, a to sice nahradit na postu největšího obchodníka se smíšeným 

zbožím v Británii svého velkého rivala –  Sainsbury’s. V rámci tohoto boje společnost 

v roce 1995 pro své zákazníky představila program loajality s názvem Clubcard, 

kterému se budu věnovat podrobněji v následující části práce. Dále také společnost 

spustila internetový prodej. Toto schéma v kombinaci s otevřením několika nových 

Tesco poboček umožnilo společnosti ve Spojeném království zaujmout pozici lídra mezi 

maloobchodníky se smíšeným zbožím. V devadesátých letech také společnost začala 

expandovat i za hranice Spojeného království do Evropy a obchody Tesco tak uvítaly 

země jako Maďarsko (1994), Polsko (1995), nebo Slovensko a Česká republika (1996) 

s tím, že tato expanze v následujících letech ještě pokračovala.  

Po vstupu do nového tisíciletí společnost spustila Tesco.com, tedy oficiální 

webové stránky. Dále také rozšířila své portfolio o některé služby a posilovala svou 
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pozici na britském trhu, například i kupováním obchodů konkurenčních společností 

(Somerfield ve Skotsku).
42

   

Jak jsem již výše zmiňovala, tak expanze společnosti Tesco na český trh 

proběhla v roce 1996 s tím, že první hypermarket byl otevřen v Praze na Zličíně v roce 

1998 a o rok později jej následovalo Obchodní centrum Letňany. Od roku 2002 pak 

společnost Tesco začala otevírat obchody napříč celou Českou republikou, a to i 

ve městech, jejichž počet obyvatel nepřesahoval dvacet tisíc. Mezníků v historii české 

pobočky společnosti Tesco je ještě mnoho, ale za všechny uveďme ještě rok 2010, kdy 

se už i čeští zákazníci mohli stát členy věrnostního programu Clubcard.  

 

2.1.2  Hodnoty společnosti a její mise 

 

Společnost prezentuje své poslání výrokem: „We make what matters better, 

together.“
43

 Ve volném překladu chce společnost svým zákazníkům říci, že společně 

dělají to, na čem záleží, a dělají to lépe. Hodnoty, které Tesco uznává a jejichž 

následování má vést k naplnění mise značky, jsou tři základní. První z nich říká, že se 

nikdo o zákazníky nestará lépe, druhá, že se společnost k ostatním chová tak, jak chce, 

aby se ostatní firmy chovaly k ní; a třetí hodnota, kterou vyznávají, je využívání 

stávajících i budoucích zdrojů ke zvýšení hodnoty společnosti a k pozitivnímu vlivu na 

některé z největších výzev, kterým čelí svět. V rámci třetí hodnoty si Tesco určilo tři 

oblasti, kde se chce aktivně angažovat notně přispět k tvorbě nových hodnot pro 

společnost.  

Hlavním cílem společnosti je získat si věrnost svých zákazníků a také jejich 

dlouhodobou důvěru. Stejně tak chce Tesco udržovat tyto vztahy se svými obchodními 

partnery, se kterými podle jejích slov navázala spolupráci „na transparentní a korektní 

bázi.“
44

 Těchto cílů chce Tesco dosáhnout také motivací svých zaměstnanců a péčí o ně, 
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což doufá, bude následně pozitivně reflektováno i na komunikaci zaměstnanců se 

zákazníky.  

 

2.1.3 Program Tesco Clubcard 

 

Na počátku vývoje tohoto věrnostního programu formoval, v té době CEO 

společnosti Tesco, Sir Terry Leahy hlavní ideu celého schématu označením Clubcard 

jako pouhé „Děkujeme.“, které chce společnost Tesco vyjádřit svým loajálním 

zákazníkům.
45

 Toto mimořádné poděkování se postupně stalo jedním z neúspěšnějších 

věrnostních schémat. Filozofií, která stojí v pozadí tvorby celého programu, je 

myšlenka, že každá trocha pomůže („Every little helps.“); a právě za tuto trochu Tesco 

svým zákazníkům děkuje, neboť ta stojí za úspěchem společnosti. Co tvoří tento 

program loajality tak úspěšným, je velmi efektivní práce společnosti se získanými daty, 

díky čemuž jsou benefity programu pro každého zákazníka relevantní. Cílem programu 

totiž není zákazníky přesvědčit, že si musí koupit věci, které vlastně nechtějí, 

nepotřebují, nebo které si nemohou běžně dovolit.  

Tento program se řadí do loajalitních programů dlouhodobých a je cílen na 

spotřebitele. Do přípravy tohoto schématu loajality, jeho spuštění a následného provozu 

bylo kromě značných finančních prostředků také vynaloženo obrovské úsilí. Program 

prošel mnoha změnami, z nichž některé byly úspěšné, jiné se zas svým účinkem minuly, 

a udržení co nejvíce bezproblémového chodu vyžaduje mnoho práce. 

 

2.1.3.1 Původní koncept z Británie 

 

Před řádným spuštěním programu loajality Clubcard bylo schéma nejprve 

v lednu 1994 testováno na třech prodejnách. Snahy o propracovanější loajalitní 

marketing zkoušelo mnoho marketingových ředitelů společnosti koncem osmdesátých a 

počátkem devadesátých let. Ovšem až pokrok v IT odvětví následně značně otevřel 
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dveře pokročilejšímu shromažďování dat a efektivní práci s nimi (ve velkém objemu).  

Na počátku roku 1993 společnost Tesco investovala do výzkumu a vývoje částku 1 

milion liber. Tento rozpočet měl pokrýt zavedení čteček karet, vybudování komplexního 

systému pro sběr, správu a úschovu velkého objemu dat, dále také vybudování 

analytických a bezpečnostních systémů, školení zaměstnanců a monitoring vlivu in-

store služeb poskytovaných zákazníkům. Navíc se do rozpočtu také měly vejít náklady 

na marketingovou komunikační kampaň, která by doprovázela oficiální spuštění 

programu.
46

 

Jako samoobsluha neměla společnost v oblasti řízení vztahu se zákazníky ve 

zvyku s nimi budovat vztah jako s individuálními osobnostmi. Tento styl byl pouze 

jakýmsi odkazem starších pultových obchodů s potravinami, ne moderních 

maloobchodů. Od počátku marketingový tým společnosti Tesco vycházel z mnoha 

studií zabývajících se programy loajality a jako jasný směr, kterým se chtěli vydat, byla 

tvorba schématu, které nebylo jednodimenzionální a nekopírovalo jen standardní 

věrnostní programy, jejichž efektivita postupem času opadala. Chtěli, aby Clubcard 

ovlivnila jak emocionální, tak racionální chování zákazníků a pozitivně podpořila jejich 

vztah ke společnosti. Společnost pro asistenci při uskutečňování těchto plánů najala 

v roce 1993 marketingovou agenturu Evans Hunt Scott (dnes Havas EHS
47

). Tato 

spolupráce však byla limitována, neboť společnost zpočátku byla vůči schématu 

skeptická a nechtěla utratit příliš velkou částku za neprokázaný program. Clubcard v té 

době představovala radikální a ne úplně příjemnou změnu v uvažování manažerů, 

jelikož povaha tohoto programu nebyla právě konvenční a představovala výzvu, 

k jejímuž překonání nejdřív museli získat notnou dávku sebevědomí.
48

 

Clubcard nebyl jediný program loajality, který společnost Tesco počátkem 

devadesátých let testovala, ovšem ve většině případů se jednalo pouze o krátkodobější 

podpory prodeje, z nichž žádná neměla potenciál stát se dlouhodobější záležitostí. 

Poučeni z minulosti, kdy společnost neměla se zelenými známkami valný úspěch 

v kontextu zákaznické loajality, marketingový tým stanovil jasné pravidlo, a sice 

Clubcard neměla získávat loajalitu nových zákazníků, ale měla odměňovat a posilovat 

již tu existující. Toto pravidlo mělo zásadní dopad na dlouhodobý úspěch programu. 
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Dalším důležitým cílem při tvorbě schématu bylo Clubcard marketingovým týmem 

stanovené východisko, že loajalita, kterou posilují, je ta mezi zákazníkem a společností 

Tesco, nikoliv mezi zákazníkem a Clubcard. Hlavní silná značka měla vždycky být 

Tesco, úkolem týmu nebylo vybudovat novou značku, Clubcard.
49

  

Proč marketingový tým zvolil právě název „Clubcard“? Již jsem zmínila, jaké 

byly hlavní cíle programu loajality. Ovšem strategie, jak jich dosáhnout, byla otevřena 

k diskuzi a vzhledem k tomu, že společnost také chtěla brát v potaz zpětnou vazbu od 

zákazníků po testovacích spuštěních, rozhodli se, že označení Clubcard (český 

ekvivalent je klubová karta) je dostatečně vágní na to, aby měli možnost změnit způsob 

využití karty. Na úplném počátku byl program navržen tak, že fungoval pouze lokálně 

na úrovni obchodu, neboť dle jejích tvůrců ne každý obchod nutně potřeboval kartu 

nabízet.
50

  

Jedním z hlavních úkolů Clubcard bylo získat jméno a adresu zákazníků. 

Společnost ze svých dat byla schopna pouze vyvodit, jaký produkt byl kde zakoupen, 

ovšem tyto údaje samy o sobě nebyly dostačující pro maximální personalizaci 

zákaznických odměn. S adresou zákazníka a pohledem do jeho nákupního košíku získal 

program Clubcard potenciál být úspěšnější než standardní jednodimenzionální 

programy loajality, které svým členům poskytovaly jednotné slevy pro všechny. Pro 

tým, který se podílel na tvorbě tohoto věrnostního programu, karta představovala 

vysněný prostředek pro umožnění realizace marketingových aktivit řízených získanými 

daty. Tohoto cíle nakonec marketingový tým dosáhl, když díky svému inovativnímu 

přístupu ze společnosti Tesco udělal jednu z prvních společností, které byla schopna 

takto efektivně pracovat s daty.
51

  

Krátce po spuštění zkušební verze programu, zhruba v polovině roku 1994, už 

společnost Tesco zaznamenávala s tímto loajalitním schématem velké úspěchy. Analýza 

dat z třítýdenního působení Clubcard ve třech obchodech společnosti Tesco ukázala, že 

z každých 10 liber, co zákazníci v obchodech utratili, měli 6 liber na svědomí držitelé 

karty. V následujících měsících se tento poměr zvýšil na 80 %, což předčilo stanovené 

cíle. Ač tyto výsledky byly velmi povzbudivé pro marketingový tým společnosti, její 
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vedení stále zůstávalo nepřesvědčeno, že by program mohl být úspěšný i v budoucnosti. 

Pro důkladnou analýzu obrovského množství dat společnost Tesco potřebovala partnera 

se specializací v IT sektoru. Tímto partnerem se stala, v té době malá, marketingová 

agentura s názvem dunnhumby
52

; jako zajímavost bych uvedla, že brief, který 

společnost Tesco agentuře poslala, byl velmi stručný: „Přesvědčit vedení, že Clubcard 

je přidanou hodnotou pro podnikání.“
53

 Doposud byla společnost Tesco schopna 

k zákazníkovi přiřadit obchod, kde nakupoval, a jeho útratu. Po důkladné analýze dat, 

která již obsahovala údaje ze čtrnácti obchodů, byl tým agentury dunnhumby schopen u 

zákazníků jejich útratu rozdělit mezi jednotlivé produktové kategorie. Ovšem 

nejdůležitějším poznatkem byla identifikace nejvíc loajálních zákazníků, kteří byli 

doposud společnosti anonymní, a oblasti, ve kterých měla společnost Tesco největší 

konkurenci.
54

  

V září roku 1994 ve spolupráci s EHS spustila společnost Tesco první přímou 

poštovní kampaň cílenou na sto tisíc držitelů karty, jejímž výsledkem byl 70% nárůst 

uplatňování Clubcard výhod. V rámci této kampaně byli jednotliví členové programu 

osloveni individuálně jménem, což u zákazníků vyvolalo silnou pozitivní reakci. 

Jednoduše řečeno, výsledky testovacího spuštění Clubcard byly nad očekávání 

pozitivní, ovšem program stále doprovázela nejistota, neboť velkou obavou pro všechny 

zúčastněné bylo, že stejný koncept zavede i konkurence. Pak by velké finanční investice 

a tvrdá práce vedly k vyrovnání situace pouze s jinými maržemi. Nicméně po prezentaci 

výsledků programu (tři měsíce po spuštění testovací verze) se rada společnosti Tesco se 

vedení rozhodla pro odvážný krok – spustit Clubcard celonárodně (únor 1995). Rada 

společnosti dala Clubcard týmu 12 týdnů na to, aby připravil spuštění programu na 

národní úrovni. V rámci příprav marketingový tým musel zajistit tisk a distribuci 

žádostí o kartu a zároveň jejich co nejjednodušší formu, aby složitosti zákazníky 

neodrazovaly. Otázkou také bylo, zda se podaří vyprodukovat dostatečné množství 

plastových karet. Ač měla společnost před spuštěním připravených 10 milionů kusů 

karet, již týden po celonárodním spuštění Clubcard nemělo Tesco k dispozici ani jednu. 

Spuštění programu také doprovázela velmi jednoduchá kampaň, v níž byla využita již 

zmíněná fráze „Every little helps.“ Před spuštěním bylo také velmi nutné vést interní 
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komunikační kampaň, protože bez entuziasmu zaměstnanců společnosti by spuštění 

programu nebylo úspěšné. V rámci této interní komunikace bylo pro zaměstnance 

natočeno Clubcard video, které bylo na regionální úrovni vedením osobně prezentováno 

všem 130 000 zaměstnanců. Posledním krokem v komunikační strategii bylo přilákání 

pozornosti novinářů. V oficiální tiskové zprávě byly použity výrazy jako „odměna“, 

„každá trocha pomáhá“, nebo „poděkování“, ovšem záměrně nikde nebyla zmíněna 

„loajalita.“  Výsledkem bylo to, že si veřejnost odnesla informaci, že společnost Tesco 

dávala něco zpět svým zákazníkům. Za úspěchem celého spuštění Clubcard stálo 

několik důležitých faktorů. Prvním z nich bylo načasování celého projektu. I přesto, že 

měl Clubcard tým jen velmi krátký čas na celkové přípravy, program byl spuštěn 

v pravý čas i vzhledem ke konkurenci. Ta sice své programy také připravovala, ovšem 

Tesco s něčím tak velkým přišlo jako první a konkurence již mohla jen reagovat. 

Druhým faktorem byla jednoduchost sdělení, které Tesco komunikovalo. Třetím 

faktorem byla naprostá důvěra vedení společnosti v Clubcard tým, který tím pádem 

nemusel každé rozhodnutí vyjednávat s radou. Ve výsledku to znamenalo to, že velmi 

málo lidí dělalo rychlá rozhodnutí na základě jejich vize a zpětné vazby zákazníků. 

Dalším faktorem byla perfektní informovanost všech zaměstnanců. Velký vliv měla 

také celková připravenost schématu, neboť měl marketingový tým možnost se poučit 

z chyb v testovací verzi Clubcard, která poskytla 250 000 zkušebních případů. Šestým 

faktorem byla ambice společnosti a jejích akcionářů. V neposlední řadě pak byly 

klíčovými faktory angažovanost a nadšení pro odvážnou inovaci. Tyto vlastnosti šly 

ruku v ruce s motivací stát se jedničkou v sektoru, což se společnosti Tesco následně 

podařilo.
55

 

Marketingový tým společnosti Tesco se rozhodl v rámci komunikační strategie 

stanovit harmonogram rozesílání informací o benefitech jednotlivým členům programu 

na 4 rozesílky do roka, který je platný dodnes.
56

 Zákazníci tak museli čekat vždy čtyři 

měsíce na možnost využít Clubcard výhod. Již po prvním kvartále využilo výhod pět 

miliónů zákazníků, což pro společnost znamenalo zpětné vyplacení 14 milionů liber 

svým loajálním zákazníkům; již v druhém kvartále tato částka stoupla na 80 milionů 

liber. Kvůli obavám, aby program nevedl k zadlužení jako v případě aerolinek, každý 
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voucher měl omezenou platnost. Monetární vyjádření všech bonusů za kvartál 

představovalo pro společnost jak finanční tak logistickou výzvu, při jejímž překonávání 

Tesco zároveň získalo silnou zpětnou vazbu zákazníků. Díky té které mohl Clubcard 

tým pro maximální spokojenost členů programu před další rozesílkou upravit kombinaci 

voucherů a slev, a především rozdělit členy do několika segmentů v závislosti na 

informacích, které poskytli společnosti v přihlašovacím formuláři a také prostřednictví 

zpráv a telefonátů do Clubcard informačního střediska. Pro ilustraci tyto kategorie dělily 

zákazníky například na vegetariány nebo diabetiky atp. Zpočátku tato segmentace 

zdaleka nebyla dostatečná, jelikož její zamýšlené provedení v té době nebylo technicky 

možné. Pro porovnání segmentace s dnešní dobou uvedu několik čísel. Na počátku 

rozesílky odcházely ve 12 variacích. V roce 1996 již existovalo 1800 různých permutací 

a v dnes je jich přes 8 milionů.  Zásilky členům programu se navíc postupem času 

proměnily v reklamní médium, ve kterém Tesco mohlo perfektně cílit na své 

zákazníky.
57

  

Takto vypadaly počátky Tesco karet, které si našly svou cesty i na jiné trhy, než 

je ten britský. S vývojem technologie se Clubcard týmu otevřely dveře, jak ještě více 

personalizovat výhody pro své členy a jak s nimi komunikovat na individuální úrovni. 

Program byl znovu spuštěn v roce 2005, kdy karty a jejich menší verze v podobě 

klíčenky (pro členy rodiny, aby body mohla sbírat celá domácnost společně) prošly 

změnou designu a aktualizací z hlediska technologie (nyní karty mohly být scanovány a 

nebylo jimi nutné projíždět čtecím zařízením). Další úpravou designu jak karty samotné, 

tak celkového konceptu sbírání bodů (nově možnost za nákup určitých produktových 

kategorií získávat dvojnásobek bodů) prošla karta v roce 2008
58

. 

 

2.1.3.2 Podoba programu v České republice 

 

V rámci mezinárodní implementace programu Clubcard v roce 2009 došlo i na 

Českou republiku. Spuštění schématu u nás proběhlo po jeho zavedení na Slovensku a 

manažer Clubcard, který má na svědomí spuštění programu v obou republikách, Peter 
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Szabo, označuje implementaci věrnostního schématu u nás jako dva roky tvrdé práce 

s velkými finančními náklady.
59

 Call centrum pro českou Clubcard zajišťuje společnost 

Teleperformance a na počátku působení Clubcard v České republice call centrum přijalo 

v průměru až 10 000 hovorů za měsíc. Zároveň v rámci české mutace společnost také 

spustila tematické mailingy pro co nejrelevantnější nabídku zákazníkům. V roce 2014 je 

na území České republiky více než 2 miliony
60

 držitelů modročervené karty (viz příloha 

1).  

Za kampaní doprovázející lunch programu v roce 2010 u nás stojí marketingová 

agentura RETAIL MARKETING PRACTICE.
61

 Hlavní strategií kampaně bylo klást 

důraz na in-store komunikaci a na umístění kiosků, kde měli zákazníci možnost se do 

programu zapisovat. Na prodejnách byly umístěny Clubcard balónky, roll up bannery a 

další POS materiály (viz příloha 2, 3, 4, 5, 6). 

 

2.1.3.2.1 Princip programu 

 

Již jsem zmiňovala, že zákazníci sbírají body a následně uplatňují slevy. Nyní 

bych ráda uvedla, jak přesně se provádí přepočet bodů v Clubcard benefity. Za každých 

utracených 10 Kč se zákazníkovi na kartu přičte jeden bod.
62

 Jak jsem již popsala výše, 

kumulovat body na jeden účet může celá rodina, neboť kromě karty jako takové jsou 

k účtům vystavovány také klíčenky s miniaturou Clubcard pro další členy rodiny (viz 

příloha 7). Pokud domácnost nashromáždí více než 300 bodů, bude jí zasíláno 

pravidelné kvartální vyúčtování v podobě poukázek a slevových kuponů. Vouchery je 

možné uplatnit na jakýkoliv sortiment společnosti Tesco a výše jejich monetární 

hodnoty se odvozuje od akumulovaných bodů. Každý bod na poukázce představuje 0,10 
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Kč. Nakoupí-li tedy zákazník zboží za 5000 Kč, získá za nákup 500 bodů. Tyto body 

jsou pak převedeny v Clubcard poukázku o hodnotě 50 Kč. Na oficiálních webových 

stránkách Clubcard je princip tohoto výpočtu vyjádřen pouze dvěma větami: „10 Kč = 1 

bod. Hodnota jednoho bodu je 0,10 Kč.“
63

 Osobně si myslím, že bez znalosti principu 

programu si tyto dvě věty v podstatě protiřečí a pro nezasvěcené to může být matoucí, 

tudíž je informační hodnota této klíčové pasáže na oficiálních stránkách programu 

diskutabilní.  

 

2.1.3.2.2 Podmínky členství v programu 

 

Aby zákazník společnosti Tesco mohl čerpat výhod věrnostního programu 

Clubcard, musí společnosti poskytnout své osobní údaje, které, jak jsem již zmiňovala, 

jsou nezbytné pro efektivní práci s daty. Zákazník musí vyplnit formulář, který 

představuje smlouvu, jež zákazník se společností Tesco uzavře, a následně jej osobně 

donést do libovolného Centra služeb zákazníkům, která se nacházejí ve všech 

obchodech Tesco
64

. Když vezmeme v úvahu, že společnost důkladně monitoruje, kdo co 

nakupuje, není divu, že pro mnoho jedinců, kteří si Váží svého soukromí, tato představa 

nebyla příjemná a rozhodli se do programu nepřihlásit.
65

 Tuto prvotní neochotu ovšem 

mnoho z těchto jedinců překonalo, když viděli, jak jejich okolí čerpá z Clubcard 

benefitů. Peter Szabo navíc uvádí, že cílem není monitorovat členy na způsob „Velkého 

bratra“, a doplňuje, že jméno a adresa nejsou pro společnost Tesco klíčové informace, 

jsou jen nezbytné pro distribuci Clubcard poukázek
66

. 
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2.1.3.2.3 Výhody 

 

Tento věrnostní program poskytuje zákazníkům výhody ve dvou stupních. Jak 

jsem již psala dříve, informace o těchto výhodách členům programu přicházejí formou 

vyúčtování (viz příloha 8, 9) poštou čtyřikrát do roka. Zároveň s vyúčtováním 

zákazníkům přichází i speciální nabídky Tesco služeb, což je praktická ukázka toho, jak 

se z Clubcard zásilek stalo samostatné reklamní médium (viz příloha 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16). První z výhod, jež jsou součástí vyúčtování, jsou peněžní poukázky na celý 

nákup, jejichž výpočet je popsán výše. Druhý stupeň představují slevové kupony na 

konkrétní produkty, které daný zákazník nejčastěji nakupuje. Zvláště druhý stupeň pak 

nejvíce reflektuje kvalitní práci s daty a individuální přístup ke každému členovi zvlášť.  

Pro podporu dalších marketingových aktivit společnosti Tesco jsou s Clubcard 

spojeny i další benefity. Zákazníci mají například možnost získat dvakrát více bodů než 

obvykle, pokud nakoupí přes internet. Dále jsou hromadně vybrané určité položky 

sortimentu, na které mají členové programu Clubcard až 50% slevu. Dále je do 

schématu výhod také integrována podpora služeb, které společnost Tesco nabízí (Tesco 

Finanční služby, Tesco mobile) a zbytku privátních značek společnosti včetně Tesco 

čerpacích stanic či optik.
67

   

 

 

Závěr 

 

Program loajality představuje důležitou formu strategie řízení vztahů se 

zákazníky a jeho příprava, spuštění a dlouhodobé udržování z něho tvoří velmi finančně 

náročnou záležitost. Pro některé firmy věrnostní program představuje obranný 

mechanismus, kterým se snaží držet krok s konkurencí, jiné společnosti se snaží 

netradičním designem schématu inovovat svou image a posílit vztahy se svými 

zákazníky. Rozdílné postoje vůči efektivitě programů loajality naznačují, že je třeba 

schématům lépe porozumět, před tím, než se do nich manažeři rozhodnou investovat 

spoustu finančních prostředků a úsilí. 
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Cílem této práce byla konsolidace teoretických materiálů zabývajících se 

programy loajality a vytvoření uceleného teoretického základu pro deskripci 

konkrétního věrnostního programu, Clubcard. Veškeré prezentované informace jsem 

čerpala z veřejně dostupných tištěných a elektronických zdrojů; k interním zdrojům 

společnosti jsem bohužel ani po dlouhých domluvách neměla přístup.  

V úvodu pokládám otázku, co jeden program loajality činí účinnějším a 

efektivnějším než druhý. Vzhledem k množství studií, které se touto problematikou 

zabývají, není odpověď na otázku jednoznačná; kdyby byla, společnosti by tvořily 

věrnostní schémata na klíč, trh by byl programy přesycen, a situace mezi konkurencí by 

se vyrovnala. Rozdílem oproti výchozí situaci by pak byly utracené obrovské finanční 

náklady. Ovšem karta Clubcard jako věrnostní program bez pochyby úspěšná je a na 

základě deskripce výše se domnívám, že hlavní příčinou jejího úspěchu je hluboké 

porozumění zákazníkům společnosti Tesco, s čímž souvisí i maximální zužitkování 

zpětné vazby od členů programu. Netvrdím, že je to jediná cesta, jak vést úspěšný 

program loajality, konec konců lidé také rádi vidí něco nového, je tu tedy prostor pro 

inovativní programy, které ve své podstatě například využívají gamifikační postupy. 

Obecně se domnívám, že k úspěchu programu loajality značně přispěje diferenciace 

designu schématu od konkurence a efektivní práce s daty, tak jako to udělala společnost 

Tesco, když vsadila na přístup detailní analýzy zákazníkova chování a maximální 

personalizace přístupu ke každému členovi programu. 

 

 

 

Summary 

A loyalty program represents an important form of overall CRM (customer 

relationship management) strategy and its design, launch and long-term maintenance 

make it a very financially challenging project. For some companies loyalty program 

represents a defense mechanism through which the company keeps up with its 

competition. Other companies try to innovate their image and strengthen their 

relationships with customers by designing a unique scheme. Different attitudes towards 

the efficiency of loyalty programs indicate that the full understanding of these schemes 

is needed before managers decide to invest large sums of money and effort.  
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The aim of this thesis is to consolidate theoretical materials concerning loyalty 

programs and to create a theoretical frame for following description of specific loyalty 

program, Clubcard. I have acquired all pieces of presented information from publicly 

available printed and electronic resources; unfortunately even after long discussion I did 

not have access to internal company data.  

In the beginning of my thesis I pose a question what makes some loyalty 

programs more successful than others. Given the number of studies that address this 

issue the answer is not clear. If it was, the companies would create loyalty programs 

easily, the market would be saturated, and the situation among competition would be 

equal. The only difference from previous situation would be higher spent financial 

resources. Admittedly loyalty program Clubcard is with no doubt very successful and 

based on description above I assume the reason for that is Tesco’s deep understanding 

of their customers (that is connected with effective utilization of customer’s feedback). I 

do not claim that this is the only way to maintain an effective loyalty program, after all 

people always crave something new and fresh, therefore there is a place for innovative 

schemes (e.g. using gamification procedures). Generally I believe that to the success of 

a loyalty program can be enhanced by effective work with data, similar way Tesco did, 

when the company relied on detailed analysis of customer’s behavior and maximally 

personalized approach towards its customers. 
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