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Резюме: Лоялността на клиента и него-
вото активно ангаджиране към и с бранда и/
или организацията все повече се превръщат 
в значим техен актив. За да се постигне ло-
ялност, ангаджираност удовлетвореност на 
клиента, програмите за клиентска лоялност 
се превръщат в много важен инструмент на 
CRM на фирмата. Клиентската фрустрация 
от използването на програми на клиентска 
лоялност води до негативни ефекти върху 
клиентското поведение на купуване и, както 

и до негативни резултати върху печалбата на 
организацията. В настоящата статия аз освет-
лих като важни детерминанти на клиентска-
та фрустрация от използване на програми за 
клиентска лоялност техния конкретен дизайн 
и тип от една страна и качеството на обслуж-
ването от друга.

Ключови думи: фрустрация, клиентска 
ангажираност, програми за лоялност, CRM, 
доверие

 

Abstract: Customer loyalty and engage-
ment to the brand and/or company becomes an 
increasing company asset. To keep this situa-
tion the enterprises began to use as an impor-
tant CRM tool a customer loyalty programs. 
Customer’s frustration of the using of loyalty 
programs has a negative effect on the custom-
er buying behavior and the organization’s prof-

it. In this paper I highlighted as very important 
determinants of customer frustration of using 
customer loyalty programs their concrete de-
sign and their type as well as their service.
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1. Въведение
Програмите за клиентска лоялност се 

утвърдиха през последното десетилетие 
в нещо като стандарт от една страна, как-
то и в институционализирана форма за об-
вързване и ангажиране на клиентите от дру-
га. Този инструментариум се използва вече 
не само и предимно от глобалните компа-
нии, както това се случваше в началото на 
90-те години на 20 век, но и от малките и 
средните предприятия, опериращи в Север-
на Америка и Европейския Съюз (Hender-
son, C. M.; Beck, J. T.; Palmatier, R. W., 2011), 
(Hoffmann, A., 2008), (Kivetz, R.; Simonson, 
I., 2002). По наблюдения на автора това е 
вече факт и за България. В момента програ-
мите за клиентска лоялност се използват от 
организации, опериращи в различни бран-
шове, но най-често, това са предприятия от 
сферата на търговията и услугите (Götz, O.; 
Hoffmann, A.; Scheer, B.; Naß, S.; Göhlich, 
F., 2007), (Ferguson, R.; Hlavinka, K., 2007). 
Всичко това води до състояние, при кое-
то дори при почти всяка транзакция, която 
клиентът извършва, той би могъл, ако же-
лае, да ползва клиентска карта от програма 
за клиентска лоялност на съответното пред-
приятие. Така клиентът получава (натруп-
ва) активи при бранда и/или бизнес органи-
зацията (бонус точки, мили и т.н.), с цел да 
бъде възмезден за факта, че реализира тран-
закция при конкретния бранд и/или бизнес 
организацията. Казано по друг начин: Кли-
ентът получава предимства от бранда и/или 
бизнес организацията за своята клиентска 
лоялност от една страна, както и получава 
възможност да бъде включван в други по-
добни фирмени начинания, проекти и/или 
процеси.

В резултат на гореизложеното сме сви-
детели на свръх предлагане на програми 
за клиентска лоялност. Според редица из-
следователи в тази област това би могло да 
доведе, а много често дори и води до пре-
сищане и фрустрация на клиентите. Фрус-
трацията съответно намалява тяхната мо-
тивация, от една страна да бъдат активни 
(лоялни към съответния бранд и/или биз-
нес организация), а от друга и да използват 

този инструмент, което от своя страна води 
до понижена или дори до липсваща ангажи-
раност на клиентите със съответния бранд 
и/или бизнес организация (Drèze, X.; Nunes, 
J. C., 2011), (Drèze, X.; Nunes, J. C., 2009). На 
този феномен в последните години се посве-
щават различни изследвания и научни пуб-
ликации (Henderson, C. M.; Beck, J. T.; Pal-
matier, R. W., 2011), (Dorotic, M.; Bijmolt, 
T. H. A.; Verhoef, P. C, 2012), (Tillmanns, S.; 
Wissmann, J., 2012). На този феномен е пос-
ветен и моят труд, където се фокусирам вър-
ху отговорите на следните научно-изследо-
вателски въпроси:

• Почти повсеместното предлага-
не на програми за клиентска ло-
ялност фрустрира ли клиентите 
на конкретния бранд и/или бизнес 
организация?

• Кои са факторите, които най-често 
фрустрират клиентите и намаляват 
тяхната клиентската лоялност и ан-
гажираност към бранда и/или биз-
нес организацията?

• Какви биха могли да бъдат инстру-
ментите за намаляване или преодо-
ляване на клиентската фрустрация?

2. Дефиниране на понятия използва-
ни в настоящата публикация

В практиката и теорията понятието 
„програма за клиентска лоялност“ се сре-
ща под различни различни названия, като 
най-често използваните са следните: 

• „клиентска карта“,
• „програма за клиентска карта“,
• „клиентска клубна карта“,
• „клиентска карта“,
• „бонус програма“,
• „бонус карта“ и 
• „клубна карта“. 
Dorotic (2010, S. 3.) посочва, че в англо-

езичната теория и практика освен “Loyalty 
Program” като синоними се използват след-
ните други понятия „Frequency Reward Pro-
gram“, „Bonus Card” или „Advantage Card“. 
В моята разработка под понятието „програ-
ма за клиентска лоялност“ влагам след-
ното разбиране: Програмата за клиентска 
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лоялност представлява интегриран CRM 
инструмент, който би трябвало да обвър-
же клиента към организацията/бранда. 
Това обвързване се извършва чрез участие 
на клиента в програмата и предоставяне 
на него на специална мотивация чрез нея.

В литературата се разглеждат предимно 
два типа програми за клиентска лоялност, но 
практиката реално използва три типа, зато-
ва аз по долу на фигура 1 съм разграничил и 
визуализирал съответно три типа. Не йерар-
хичната програма за клиентска лоялност 
се характеризира преди всичко с икономи-
чески (материални/осезаеми) ползи (раз-
лични видове бонуси), които се предоставят 
на лоялния клиент, в противовес на йерар-
хичната програма за клиентска лоялност, 
която предоставя предимно психологически 
ползи (определени статуси) на лоялния кли-
ент. Смесената програма за клиентска ло-
ялност съчетава в себе си определен микс 
от първите два типа, в зависимост от кон-
кретния регион и клиентска култура и ман-
талитет на купуване.

Програмите за клиентска лоялност пре-
доставят на организациите собственици на 
програмата за лоялност и на лоялните кли-
енти определени предимства, които съм ви-
зуализирал на фигура 2.

Фигура 1: Типове програми за клиентска 
лоялност

Понятието „фрустрация“, въпреки че 
произхожда и се употребява за първи път в 
психологията, за CRM и програмите за кли-
ентска лоялност има интердисциплинарен 
характер и е необходимо в този смисъл да 
бъде дефинирано. Понятието, първоначално 
особено много, се използва в англоезичната 

литература, от където в последствие навли-
за и в германоезичната, а след това и в други 
езици. Berkowitz (1989, S. 60), в тази връз-
ка, анализирайки използването на понятие-
то „фрустрация“ стига до заключението, че 
най-често самите автори не знаят, какво точ-
но влагат в това понятие.

Фигура 2: Ползи за организацията и за кли-
ента от прилагане на програма за клиентска 

лоялност
На основата на разработката на Stauss 

(2004) конструирам следната работна дефи-
ниция: Фрустрация означава усещането за 
негативна емоция, породена от редуциране, 
забавяне или възпрепятстване на постига-
нето на поставена цел, която е обуслове-
на от спецификата на отделния индивид и 
от спецификата на конкретния контекст и 
се изразява в деструктивно, констуктивно 
или възпрепятстващо поведение.

При неадекватен дизайн (твърде йе-
рархична структура, твърде кратки срокове 
за възмездяване, твърде високи прагове за 
достигане, при които се получава възмож-
ност за възмездяване и др.) на програмата 
за клиентска лоялност би могло да се стиг-
не до прекалено трудно достигане на цели-
те, които си е поставил клиентът, което ре-
флектира във фрустрация. Детерминантите 
на този процес и съответното фрустрацион-
но поведение съм визуализирал на фигура 3. 
Тъй като, както вече стана ясно от гореиз-
ложеното, конкретния дизайн на съответна-
та програма за клиентска лоялност е особе-
но важен, в следващото изложение накратко 
ще дам стандартните елементи на програма 
за клиентска лоялност.

2 Доразвита по Leenheer et al. (2007, S. 32).
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Фигура 3: Процес на фрустрация при използва-
не на програми за клиентска лоялност

3. Елементи на дизайна на програма-
та за клиентска лоялност

Kumar, V. & Reinartz, W. (2012) иден-
тифицират следните основни елементи в 
съдържанието на програмата за клиентска 
лоялност и декомпозират петте основни съ-
държателни елемента в поделементи, които 
представям по долу:

1. Структура на възнаграждаване
1.1. Твърдо и меко възнаграждаване
1.2. Условия за подпомагане на 

продукта на предприятието (избор на 
възмездяване)

1.3.Предпочитана/изявена/изказана 
ценност на възмездяването

1.4. Степен на възмездяване
1.5. Начин/обвързаност на 

възмездяване
1.6. Синхронизиране на възмездяване.
1.7. Възмездяване основано на специ-

фични критерии
2. Изисквания за участие

2.1. Доброволно или автоматично 
записване

2.2. Отворена или затворена клиент-
ска лоялност

2.3. Автоматично или ръчно акуму-
лиране на клиентски активи към организа-
цията (точки, мили и т.н.)

3. Модели на клиентска лоялност
3.1. Самостоятелни клиентски 

карти
3.2. Свързване на клиентски карти с 

кредитни/дебитни карти

4. Спонсорство
4.1. Единична програмата за кли-

ентска лоялност
4.2. Мултифирмени програми за кли-

ентска лоялност
4.3. Програма за клиентска лоялност 

в един  или в повече сектори

5. Разходи и приходи от програма за 
клиентска лоялност

Разходите и приходите от провеждане 
на програма за клиентска лоялност показват 
баланса за организацията/бранда собстве-
ник на програмата за клиентска лоялност. 
Важно е в края на всеки период, балансът 
за организацията/бранда собственик на про-
грамата за клиентска лоялност да бъде по-
ложителен. В противен случай, ако този не-
гативен баланс се задържи твърде дълго, 
програмата за клиентска лоялност е под за-
плаха от прекратяване, поради незадоволи-
телни резултати (не постигане на целта).

4. Резултати от клиентска фрустра-
ция при използване на програми за кли-
ентска лоялност

По долу съм схематизирал процеса и 
резултата (виж фигура 4) от използване на 
програми за клиентска лоялност, които съ-
ответната програма би могла да предизвика 
върху клиентското поведение и върху резул-
татите на организацията/бранда собственик 
на клиентската програма за лоялност.

Фигура 4: Финансов резултат от клиентска 
фрустрация за организация собственик на про-

грама за клиентска лоялност
Изследванията показват, че фрустра-

цията се получава значително по-често при 
клиенти, използващи йерархични програми 
за клиентска лоялност в сравнение с клиен-
ти използващи не йерархични или смесени 
програми за лоялност. Тъй като фрустрация-
та е нежелан феномен за всяка една органи-
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зация собственик на програма за лоялност е 
необходимо да бъдат идентифицирани фак-
торите, водещи до нейното недопускане. За-
това по-долу ги коментирам накратко.

5. Фактори, влияещи върху ефектив-
ността на програма за клиентска лоялност

Някои от основните фактори, които 
влияят върху ефективността на програмата 
за клиентска лоялност са:

1. Характеристика на дизайна на про-
грамата за клиентска лоялност

1.1. Релевантни ли са за клиенти – Не-
обходимо е да се отговори на въпроса: Пре-
доставят ли те достатъчно ползи на лоялния 
клиент?

1.2. Релевантни ли са за фирма - Необ-
ходимо е да се отговори на въпроса: Предос-
тавят ли те достатъчно ползи на организа-
цията използваща съответната програма за 
клиентска лоялност?

2. Съответсвие между стратегията на 
организацията/бранда и стртегията на про-
грама за клиентска лоялност. Това означава 
да се отговори на въпроса: Отговаря ли про-
грамата за клиентска лоялност на фирмена 
стратегия и цели?

3. Характеристика на клиента – необхо-
димо е да се отговори на въпроса: Дава ли 
програмата за клиентска лоялност доста-
тъчна и надеждна информация да се изгради 
задълбочен профил на поведението на купу-
ване на лоялния клиент?

4. Характеристика на организацията/
бранда - необходимо е да се отговори на въ-
проса: Дава ли програмата за клиентска ло-
ялност възможност на основата на задълбо-
чения профил на поведението на купуване 
на лоялния клиент да се влияе върху него и 
да се повишава неговата клиентска ангажи-
раност и лоялност, чрез предостаявяне на 
допълнителни ползи и индивидуализиране 
на предлагането към съответния клиент?

5. Предоставяне на конкурентни пре-
димства  - на основата на гореизложените 
фактори е необходимо да се даде много то-
чен и измерим отговор на въпроса: Предос-
тавя ли и ако да, до каква степен програмата 

за клиентска лоялност конкурентни предим-
ства на организацията използваща програ-
мата за клиентска лоялност?

6. Резултати от възторжени и доволни 
клиенти при използване на програми за 
клиентска лоялност

Възторжените и доволни от програ-
мата за лоялност запазват своята клиент-
ска лоялност, увеличават оборотите си със 
съответната компания/бранд, която е неин 
собственик. Това от своя страна води до уве-
личаване на печалбата ѝ, както и възмож-
ност за по-точно планиране на продажби-
те по количество и асортимент с лоялните 
клиенти. Така се намалява риска и от нере-
ализирани количества и неизползвани про-
изводствени капацитети. Схематично този 
процес и съответен резултат съм дал на фи-
гура 5.

Фигура 5: Финансов резултат от клиентски въз-
торг за организация собственик на програма за 

клиентска лоялност

7. Избрани възможности за минимизира-
не на клиентската фрустрация

Изследванията показват, че фрустра-
цията се получава значително по-често при 
клиенти:

• Използващи йерархични програми 
за клиентска лоялност и

• недоволни от обслужването и про-
дукта, т.е. продукти, които не носят 
ползи на своите клиенти.

Във връзка с гореизложените факти мо-
ето предложение е организациите, използва-
щи CRM и програми за клиентска лоялност, 
да изработват дизайна на тези програми с 
минимизиране на йерархичните елементи 
или комбинирането им с преобладаващи не 
йерархични елементи от една страна и въ-
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веждане в организацията на визия за превъз-
ходно обслужване като процес даден на фиг. 
6 от друга.

Фигура 6: Процес на превъзходно обслужване 
и връзката му с програма за клиентска лоялност

8. Обобщение и заключение
Широкото навлизане и използване на 

програмите за клиентска лоялност дове-
де до твърдението, че то води много често 
до пренасищане и фрустриране на клиен-
тите от тях и тяхното активно използване. 
Чрез моята публикация, търсейки отговори 
на трите научно-изследователски въпроса, 
поставени в увода, аз стигнах до заключе-
нието, че специфичният дизайн на програ-
мата за лоялност, при които преобладават 
йерархичниелементи, се стига до фрустра-
ция и съответно до загуби за организациите 
собственици на такива програми за клиент-
ска лоялност. От друга страна недостатъч-
ното и съответно некачествено обслужване 
на клиентите е другият фактор, който би мо-
гъл да доведе до фрустрация на клиентите.

Затова аз предлагам организациите, из-
ползващи CRM и програми за клиентска ло-
ялност, да изработват дизайна на тези про-
грами по такъв начин, че да минимизират 
йерархичните елементи и да въвеждат като 
фирмена визия превъзходно обслужване. 
Перманентният мониторинг на комбинаци-
ята между дизайн на програма за лоялност, 
CRM и превъзходно обслужване и съответ-
ното им оптимизиране би могло да се пре-

върне във важен фактор за пазарния успех 
и устойчиво развитие на всяка организация.
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