Popis zadání:
Cílem projektu bylo vytvořit multifunkční a technologicky vyspělou platformu, která nabídne bohaté
možnosti společnostem přemýšlejícím o vytvoření věrnostního programu, společnostem které již
provozují věrnostní program, a samozřejmě také členům MojeBody.cz (www.mojebody.cz), potažmo
členům jednotlivých věrnostních klubů.
Vzhledem k důrazu na využití moderních technologií a komunikačních technologií, využívá projekt
MojeBody.cz unikátní systém (eC-System), pro elektronickou distribuci odměn. Člen tak nemusí celé
dny čekat na vytouženou odměnu a provozovatel tak, mimo jiné, snižuje provozní náklady
věrnostního programu.
Do projektu velmi záhy po jeho spuštění vstoupila společnost Česká spořitelna, a.s. se svým Bonus
Programem a také členskou základnou (cca 800.000 registrovaných členů). Členové Bonus Programu
tak mají možnost své věrnostní Bonus Program body uplatnit v rámci katalogu MojeBody.cz a to bez
nutnosti převodu bodů, věrnostních kont, apod. Jde o sofistikovanou a zabezpečenou komunikaci
jednotlivých systémů.
Všem členům projekt nabízí možnost získávat další body na své věrnostní konto, a to MojeBody body.
Tyto body mohou členové získat za „nákup“ odměny, za vyplnění kvizu, účasti v soutěži, a při jiných
aktivitách zastřešených projektem MojeBody.cz. Další zajímavostí projektu jsou aukce, ve kterých
klienti mohou získat odměnu doslova za pár bodů.
Nově příchozí věrnostní kluby tak získají pro své členy možnost ke stávajícím věrnostním bodům
sbírat také MojeBody body „zadarmo“, a jelikož sbírají body v celkovém počtu mnohem rychleji,
zvyšuje se tak motivační efekt věrnostního programu.
Projekt byl spuštěn v polovině roku 2008 a nadále se dynamicky rozvíjí.

Tento projekt a potřebná technologie je postavena na třech navzájem propojených modulech:
Loyalty engine
• Import klientských dat
• Správa věrnostních účtů
• Tvorba věrnostních klubů a podklubů, segmentace dle zadaných kritérií (silver, gold,
platinum, apod.)
• Správa věrnostních měn a koeficientů
• Import dat a následná transformace na věrnostní body
• Nastavení věrnostních pravidel (obratové, klubové, produktové, akční, geografické, časové,
věrnostní, osobní a mnoho dalších, včetně vzájemné kombinace)
eC-System
•

Unikátní platforma pro distribuci a validaci el.kupónů

•

Plně modifikovatelná šablona el.kupónu

•

Distribuce prostřednictvím emailu nebo SMS zprávy

•

Validace prostřednictvím webového rozhranní nebo prostřednictvím webových služeb

•

Manažerské rozhranní pro přehled vydaných/validovaných/stornovaných el.kupónů

•

Cílená komunikace na váš věrnostní klub či jednotlivé segmenty

•

Plně modifikovatelná šablona komunikačních zpráv, newsletterů apod.

•

Komunikace prostřednictvím emailu nebo SMS zpráv

WebShop
•

Import a správa produktů (odměn)

•

Tvorba kategorií (veřejné x neveřejné)

•

Správa grafického obsahu

•

Správa minimálních hodnot k objednání

•

Kvizy, ankety, soutěže

Statistický modul
•

Věrnostní konta

•

Objednávky odměn

•

Čerpání bodů

•

Kvizy, ankety, soutěže, apod.

Tyto moduly jsou přitom spravovány prostřednictvím jednoho univerzálního Back-Officu, s rozdílnými
přístupovými právy.
Přednosti projektu:
•

Atraktivní a stále se rozšiřující nabídka odměn

•

Možnost kombinace věrnostních měn

•

Možnost kombinace věrnostních měn s doplatkem v CZK a EUR

•

Unikátní systém elektronické distribuce – člen tak nemusí celé dny čekat na vytouženou
odměnu

Stávající partneři MojeBody.cz:
•

Česká spořitelna, a.s. – Bonus Program

•

NOVUM, spol. s.r.o.

•

MojeBody, s.r.o.

