


 Μετατροπή των μη-πολύτιμων μετάλλων σε χρυσό!

 Παρασκευή του Ελιξίριου της Ζωής που εξασφαλίζει 
την Αθανασία.

 Βελτίωση καταναλωτικών συμπεριφορών με στόχο 
οι πελάτες να μετατρέπονται σε επικερδείς, «χρυσούς»!

 Παρασκευή του ελιξίριου της πιστότητας που εξασφαλίζει 
την μακροζωία των brands.



 Οι Αλχημιστές, αν και πιονιέροι των επιστημών, 
δεν πιάνουν τους στόχους τους  και με την πάροδο 
του χρόνου εκλείπουν. 

 Οι Loyalty Professionals θέτουν εφικτούς στόχους 
με απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες τους 
εξελίσσονται και υιοθετούνται διεθνώς. 



 Είναι μια μορφή τεχνητής ζωής που εικάζεται 
ότι δημιουργήθηκε από τους αλχημιστές. 
Δημοφιλή στην αλχημεία από το 16ο έως και 
το 19ο αιώνα. 

 Είναι κίτρινα πλάσματα που χρησιμεύουν για να 
επιβραβεύουν, και να πρωταγωνιστούν σε καμπάνιες. 
Εξαιρετικά δημοφιλή στην ελληνική αγορά 
τα 5 τελευταία χρόνια. 



Retain Customers

Grows your Business 

Happy Customers

Market Research

Keeps costs down 
Top marketing 

tool









Είναι σχεδόν 5 ετών!

+ 2.2m ενεργά μέλη!

<85% των yellows που κερδίζονται,
χρησιμοποιούνται !

+1200 εγγραφές νέων μελών καθημερινά!



 “Best Loyalty Programme of the Year–Financial Services” 

 “Regional Loyalty Champions Award of the Year for Central 
& Eastern Europe incl. Russia & Turkey”.
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Μέλη yellow 

Κάθε μήνα, για 70+ metrics μετράμε 
τι έκαναν τα Μέλη του yellow

3Μ πριν και 3Μ μετά την εγγραφή
και βλέπουμε τυχόν % βελτίωσης (Δ%)

Πριν και μετά 
την εγγραφή

1.

Κάνουμε ίδιες μετρήσεις στο Μέσο πελάτη 
της Τράπεζας και ένα Control Group.

Και τα 2 groups δεν είναι Μέλη του yellow

Αντίστοιχα metrics 

& για άλλα 2 groups
2.

yellow 

vs μέσος πελάτης 
vs control group

3.

Μέσος πελάτης
Τρ. Πειραιώς

Control Group

vs

= Δ% 



Προϊοντική 
κατοχή & 

χρήση
Average Δ% 
vs control 

Group: +66%

Μεταβολή 
προϊοντ. 

υπολοίπων
Average Δ% vs 

control 
Group: +37%

Χρήση 
digital 

Δικτύων
Average Δ% 
vs control 

Group: +59%

Χρήση 
καρτών 
yellow

Average Δ% 
vs control 

Group: +54%

Μεταβολή 
Cross sell 

ratio
Average Δ% vs 

control 
Group: +68%




