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Oculos – Marketing Service Provider



Hva påvirker å drive lojalitet i dagens 
forbrukermarked?



Hva påvirker oss?

 Nye medievaner
 Lytter mer til hverandre

 Mer informasjon og  mer 
transparent marked 
 Mer fokus på pris
 Mer krevende som kunder –

kunnskapsrike

 Vi bruker nettet mer enn noen 
gang 
 Markedet utvider seg
 Bransjeglidninger



Pris er blitt en sterk lojalitetsdrivende faktor



Trender og utviklingstrekk lojalitetskonsepter

- Dialog i alle kanaler -multikanal

- Innhold og relevans avgjørende

- Incentiv for kjøp og aktiviteter

- Større involvering av kunden

- Løser «hverdagssmerten»



Hvilke elementer må være på plass i et 

lojalitetsprogram for å sikre ønsket effekt



Viktig med en klar strategi og en helhetlig plan
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1.Tydelige mål og et velfungerende 

markedskonsept



Tydelig kundenytte og belønningsmodell som 

fungerer



Bonus som incentivmodell eller ikke?

• Bonuskonsept er i seg selv ikke 

lønnsomt…

• Avhengig av kundeadferd, 

frekvens og forretningsmessige 

rammebetingelser

• Mål med bonus er å sikre 

identifisering av kunde ved kjøp 

for å kunne skape bedre relevans 

og effekt av kommunikasjon

– Knytning av kjøp til kunde gir 

verdifull adferds informasjon for 

mer målrettet markedsføring og 

differensiering



Belønne involvering og bidrag - ikke bare kjøp



Vi må ha en mer rasjonell tilnærming til lojalitet 

og segmentering i fremtiden



Bekreftelse Velkommen
program

Registrering

Kupong Handle

Kampanjemateriell

POS

Mobile kodeord

Skjema

2. Effektivt rekrutteringskonsept – bygge 

database og starte dialogen



Eksempel noen har gjort det enkelt for 

kunden….



3. Identifisering av kunde ved kjøp (eller 

bidrag) for økt relevans



Et eksempel på utnyttelse av bongdata



En unik kunde på tvers av kanalene…



4. Et gjennomtenkt kommunikasjonskonsept



Dynamisk og relevant innhold i alle kanaler



Dialog som følger kundenes livssyklus



One communication master – one channel strategy

5. En gjennomtenkt informasjonsarkitektur og   

kommunikasjonsmaster



Relevans blir viktigere enn noen gang



Takk for oppmerksomheten – spørsmål?
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