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Kim jesteśmy?

 Firma SAUERSAND – organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS 

powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Głównym celem działania programu jest zatrzymanie i pozyskanie nowego klienta oraz efekty-

wne zwiększenie sprzedaży. Nasz program umożliwi Państwu stworzenie akcji promocyjnej, w 

której klient będzie nagradzany za współpracę z Państwa placówką.

 We współpracy stawiamy na jakość obsługi naszych klientów. Zwracamy szczególną 

uwagę na wysoki poziom naszych usług poprzez indywidualne podejście do każdego klienta i 

dostosowanie się do jego oczekiwań, miejsca i czasu dostawy nagród, a przede wszystkim ich 

jakości. 

 Docenianie klientów w Programie Lojalnościowym, ułatwia Państwu budowanie trwałej 

relacji  z nimi. Takiej, która zarówno zwiększa częstotliwość i średnią wartość dokonywanych tran-

sakcji jak i, dodatkowo, powoduje, że klienci polecają Państwa usługi swoim bliskim i znajomym.

 Nasza firma stawia sobie za cel wspieranie partnerów z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, którzy przy pomocy Programu Lojalnościowego chcą realizować swoje zamie-

rzenia, takie jak:

 - Utrzymanie klientów i zwiększenie wartości ich zakupów

 - Pozyskanie nowych klientów

 - Wzmocnienie swojego wizerunku 

 - Poprawienie swojej wiedzy o klientach i budowanie na jej podstawie jeszcze skutecznie-

jszej komunikacji z nimi. 

 Program Premium-Plus to kompleksowe rozwiązanie stworzone do realizacji tych celów.

Budujemy lojalność!
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 Chcąc zaoszczędzić Państwa cenny czas oraz stawiając na wygodę i zadowolenie 
klienta, wraz z nowym programem wprowadziliśmy system oparty na nowoczesnych i funk-
cjonalnych kartach. Każda karta jest wyposażona w swój indywidualny numer klienta. 
Dzięki temu ogólnodostępny panel elektroniczny PREMIUM-PLUS umożliwi Państwu 
nieograniczony dostęp do konta on-line, a co za tym idzie, pełnej kontroli nad ilością 
wydanych punktów. 

 Multipartnerskie działanie programu daje możliwość zbierania punktów na terenie 
całego kraju, w placówkach oznaczonych logiem PREMIUM-PLUS, niezależnie od miejsca w 
którym klient dokonuje zakupów.

NOWA KARTA
WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

BLIŻEJ NAGRÓD!

Premium-Plus to:



Na tym wykresie widać jak wygląda przebieg średniego koszyka zakupowego w sklepie spożywczym.

Dzięki zastosowaniu dodatkowych punktów za każde przekroczone 10zł, zmieniły się przyzwyczajenia
klientów robiących zakupy.

Widać, iż klienci chętnie wkładają do koszyka dodatkowe produkty, aby uzyskać punkty! 

Jak to działa?

wartość transakcji

wartość transakcji

Co zyskujesz:

MNIEJSZĄ WRAŻLIWOŚĆ
KLIENTÓW NA ZMIANY CENOWE

ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI
ZAKUPÓW

GENEROWANIE PRZEZ KLIENTA
STAŁYCH PEWNYCH OBROTÓW

ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ŚREDNIEGO
KOSZYKA ZAKUPOWEGO

WYRÓŻNIENIE FIRMY
NA TLE KONKURENCJI

EFEKTYWNY SPOSÓB NA
POLEPSZENIE RELACJI Z KLIENTEM



Jak to wygląda w praktyce:

Wdrażamy program w oparciu
o działającą infrastrukturę
lub instalujemy Tablet.

W zależności od opcji po podliczeniu 
paragonu skanujemy kod z karty.
QR-KOD - opcja z tabletem
Kod kreskowy EAN13 - system komputerowy

Kwotę z paragonu sprzedawca
wprowadza do tabletu. 
W programie komputerowym nie ma
takiej potrzeby, gdyż system sam
rozpoznaje kwotę i nabija klientowi
odpowiednią liczbę punktów.

Ważne by zaproponować klientowi
zbierającemu punkty dobór produktów
do wyższego progu, dzięki czemu
szybciej odbierze nagrodę.

WSKAZÓWKA: Klient dobierze produkt
z półki przy kasie często wyżej
zmarżowany.

Klient zamawia nagrody przez:
- panel na stronie
   www.premium-plus.pl
- przez infolinie Premium-Plus
- w placówce z zainstalowanym
   tabletem

Nagroda w zależności od decyzji
klienta przychodzi do Państwa 
placówki (darmowa dostawa) gdzie 
klient może ją odebrać osobiście
lub jest wysyłana kurierem
na wskazany przez klienta adres.

PROSTY I TANI SYSTEM
DAJĄCY WIELE MOŻLIWOŚCI



Zasady przystąpienia
klienta do programu:

Każdy klient zgłaszający u Partnera chęć
wzięcia udziału w Programie, otrzymuje
formularz rejestracyjny.

Każdy formularz zawiera klauzule
o ochronie danych osobowych
każdego uczestnika. 

Formularz jest zespolony z kartą klienta,
która zawiera indywidualny numer, 
kod kreskowy (EAN13) i kod QR, za pomocą,
którego klient jest identyfikowany. 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego
karta powinna zostać od niego oderwana.
Możliwe jest jej natychmiastowe użycie.

Karta Klienta wydawana jest bezpłatnie.
Właścicielem karty jest Organizator.
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Co jeszcze?

 Program Lojalnościowy doskonale sprawdza się jako jedna z najtańszych form 
reklamy dla Partnera. Nasza firma gwarantuje profesjonalną i kompleksową obsługę  przy 
wdrażaniu programu oraz podczas jego trwania. Oferujemy pomoc przy wszelkich akc-
jach promocyjnych, udostępniając szeroki wachlarz materiałów reklamowych. Proponu-
jemy także reklamę w formie nowoczesnej platformy internetowej, co pozwala trafić do 
szerszego grona potencjalnych odbiorców. 

W ramach współpracy nasi Partnerzy otrzymują również:

formularze i karty dla klientów

materiały promocyjne

regularne i terminowe
dostarczanie nagród stałą opiekę naszych

przedstawicieli handlowych



Platforma internetowa

 Program Premium-Plus wspierany jest przez nowoczesną platformę internetową. To 
nowatorskie narzędzie, dzięki któremu klienci mogą przeglądać katalog nagród, 
zamawiać nagrody, śledzić bieżące promocje punktowe, oraz co najważniejsze bardzo 
łatwo sprawdzać ilość zebranych punktów. Do rąk klientów zostaje oddana również 
aplikacja mobilna na systemy Android oraz iOS.
 

 Partnerzy programu dzięki nowoczesnemu panelowi mają dostęp do statystyk oraz 
analiz. Dodatkowo dzięki newsletterowi ich klienci są na bieżąco informowani o promoc-
jach oraz o nowych miejscach gdzie można zbierać punkty w swojej okolicy, dzięki 
czemu zarówno utrzymanie klienta jak i jego pozyskanie staje się jeszcze prostsze.



 Decydując się na wdrożenie programu PREMIUM-PLUS oprócz sukcesywnie 
powiększającego się grona klientów, zyskujecie Państwo również systematyczny wzrost 
obrotów oraz wyróżnienie firmy wśród setek innych na rynku.

NAJLEPSZY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY W POLSCE
Premium – Plus współpracuje z liczną grupą partnerów, 
których grono sukcesywnie się powiększa. Działamy na 
terenie całej Polski.

MULTIPARTNERSKI PROGRAM DLA TWOICH KLIENTÓW
Jedna karta – wiele możliwości. Klient może zbierać punkty 
u wszystkich partnerów Premium – Plus.

ŁATWA I PRZYJEMNA DROGA DO NAGRÓD
Klienci mogą korzystać z licznych promocji pozwalających 
zbierać punkty znacznie szybciej. Mają również możliwość 
licytacji fantastycznych nagród na:
www.premium-plus.pl/aukcje



postaw na sukces!

www.lojalnoscioweprogramy.pl
www.Sauersand.pl

biuro@premium-plus.pl
tel: 12 636 86 84


