
 

 

 1یائتالف های وفاداریانواع برنامه

 لزهرازاده، هیأت علمی دانشگاه ارضا سمیع

Rezasamizadeh@me.com 

 

گیرد. مشتریان ای است که بین چندین کسب و کار مورد استفاده قرار مییک برنامه وفاداری ائتالفی، برنامه

ها به مقدار کافی ه امتیازات آنانی کآوری نموده و زمبا استفاده از خدمات هر کسب و کار، امتیازاتی جمع

 نمایند. رسید، این امتیازات را در سایر کسب و کارهای درگیر مصرف می

در نیز سوم  نیگزیجا کی وجود دارد و البتهدر حال حاضر  وفاداری ائتالفی هایبرنامه مختلف از نسخه دو 

 .حال ظهور است

   گردند.معرفی می نسخه در این مقاله این سه 

 Nectar: مثال ؛  V1.0برنامه وفاداری ائتالفی

های وفاداری تک برندی معرفی شده و تغییرات زیادی نسبت برای برطرف کردن مشکالت برنامهها این برنامه

ر اکوسیستم تسلط بصاحب فناوری بوده و  شخص ثالثیک شرکت فرض اساسی این است که  ها دارند.به آن

شرکت  یهااینکه برند یبرا هزینه یادیز اریبس مقدار دارد. مشکل این است که شرکت مسلط بر اکوسیستم

 .کندیم صرف ی ایجاد کنند،ارزشمند بتوانند پاداش هایکننده 

ترین دستاوردهای یک هم)که یکی از م های مد نظردادهو  داده شده های عدهوبه  اغلب ، برندهادر ضمن 

ر وفادار ماندن خود امتیاز اندکی دها  یو اکثر مشترکرده پیدا ن ترسیدس ،سیستم وفاداری ائتالفی باید باشد(

 بینند. می
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 انیمدل در پا نیشود که ای، مشخص م Sainsbury توسط Nectar دیمانند خر یتوجه به اتفاقات با

 قرار گرفته است. خود دیعمر مف

 

 Avios, Hilton Honors, Amex Rewards :هالمثا ؛ V2.0 مدل ائتالفی وفاداری برنامه



 

 

 کیچرخد: یم بزرگ برند کیحول  ی، و به طور کلبوده برجسته یائتالف مدلدر حال حاضر  2.0مدل 

 یکاف اسیبا مق   Tesco Clubcard)مثل (خرده فروش عمده کی ای، هتلیک گروه  ای ییمایشرکت هواپ

مرکزی به  برند .کندیرا حل م V1.0 از مشکالت یاریمدل بس نیا .یمشتر یبه فرکانس باال دنیو رس

ای اینکه هیچ واسطه. بدون یابد، دسترسی میه استمحقق نشد V2.0 قبل ازکه هرگز  )اطالعاتی( هاییداده

 یوفادار شیآن افزا جهی، و نتکرده مینأترا  نده ایو ارز مناسب پاداش هایتوانند ی، آنها مارزش را کم کند

 .است برند کی همیشگی )متداول( انیمشتر نیدر ب

 یبه اندازه کاف خود راوقت و هزینه  هابه برند اصلی است. آن کنندهکمتر مراجعه انیمشتربرای مشکل  اما

ازای  آل دوست دارند در دهیدر حالت او  کنندیارزشمند نم ازاتیامت یجمع آور یبرا یمرکز صرف برند

 .کسب کنند یشتریب ازیامت، شرکت کننده در ائتالف و سطح پایین ترکوچکتر برندهای  از روزمره دیخر

 

 



 

 نسل بعدی بازاریابی وفاداری : V3.0 مدل ائتالفی وفاداری برنامه

 

خود وارد  یوفادار یهاستمیرا در اکوس Model V3.0 عناصر یوفادار یاصل یهابرند، ندهیچند سال آ یط

 :عبارتند ازآن  ی، اما عناصر اصلوجود ندارد کاملمدل هنوز به صورت  نیا .کنندیم

 حفظ  هااست و توسط آن شرکت کننده یهابرند متعلق بهکه  رمتمرکزیغی فناور پلتفرم کی

 .شودیم

 و  قیدق اریبس یارسانه غاتیفعال کردن تبل ی، برایمشتر یهانامحدود به داده یدسترس

 .یشخص شنهاداتیپ

 -کنند  لیرا به پاداش تبد یشتریبودجه ب ،بود ها قادر خواهندبرند، متیگران ق یواسطه به بدون پرداخت

 .رسدیارزشمند به نظر م انیاکثر مشتر یبرا یمشارکت در برنامه وفادار

 یکاز شر را مشتاق یمشتر نیهمچن کار نی، اشرکت کننده برندهر  یبرا بدیهی یوفادار یایاز مزا گذشته

 یبرا یکاف مقداربتوانند  نکهیا یبرا انیمشتر شتریدهد. بیدر ائتالف سوق م "مشارکت"به سمت  "درآمد"

 .کنندیم دیروزمره خر یشرکا به صورت مکرر از، داشته باشندی مانند سفر اتیتجرب بر روی صرف



 

 .شوندیبرنده م مهو ه برد یم بهرهدرآمد  شیبهتر و افزا ی، وفادارتر نییپا یها نهیاز هز برند هر
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