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„Każdy dureń może ubić interes,
ale potrzeba geniuszu, wiary i
wytrwałości, aby stworzyć markę”

David Ogilvy
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Czym jest marka ?
Marka to świadomość, skojarzenia, percepcja jakości.
Dobra marka to marka rozpoznawalna, kojarzona pozytywnie,
posiadająca długa listę przewag nad innymi markami
konkurencyjnymi.
„Chciana” marka – marka do której ludzie chętnie aspirują.
Dobra marka uwzględnia potrzeby swoich konsumentów,
prowadzi z nimi stały dialog.
Dobra marka ma uznanie, budowane na podstawie produktów
odpowiadających potrzebom klientów.
Itd.. ….
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Funkcje marki
Identyfikacyjna

Symboliczna

Funkcje
marki
Promocyjna

Wyróżniająca

Gwarancyjna
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Tożsamość marki (brand identity)
to zestaw cech pozytywnie wyróżniających markę, jej obraz idealny. Tożsamość
odzwierciedla pożądany sposób postrzegania marki przez konsumentów.
Wizerunek marki (brand image)
to wyobrażenia, opinie i skojarzenia klientów i konsumentów na jej temat. Obraz
marki faktycznie funkcjonujący w świadomości nabywców i potencjalnych
nabywców. Wizerunek powinien być wtórny w stosunku do tożsamości, i stanowić
efekt jej odbioru.

Tożsamość
marki

Wizerunek
marki

zakłócenia
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SKOJARZENIA ZE SŁOWEM
„MARKA”
Podstawa: Wszyscy, N=1000

23

jakość, produkt dobrej / wysokiej jakości, oferuje dobrą jakość, jakość firmy

producent/ firma/ oznaczenie pochodzenia produktu

18
18

waluta jakiegoś kraju
nazwa firmy, produktu, nazwa określająca dany produkt, nazwa

14
13

samochód, marka samochodu
dobry produkt /towar, dobre rzeczy, można na nim polegać, coś dobrego
towar, produkt

9

drogie towary/ produkty, drogo, z czymś drogim

8

marka produktu/ towaru, markowe produkty

5
5

znaczek towaru, znak towarowy, znak firmowy, oznaczenie firmy
prestiż, renoma, firma o wysokiej renomie, prestiżu
logo, logo firmy, logo, które się reklamuje
firmowe rzeczy/ produkty, z czymś firmowym
nazwa dobrej firmy

4
3
3
3
3
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Żródło: GfK Polonia, Omnibus, osoby w wieku 15 lat i więcej
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MARKA A DECYZJE ZAKUPOWE
Podstawa: Wszyscy, N=1000
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Żródło: GfK Polonia, Omnibus, osoby w wieku 15 lat i więcej

LOJALNOŚĆ WOBEC MAREK
Podstawa: Respondenci, którzy zwracają uwagę na markę kupowanych produktów, N=678

2%

18%

37%

43%

mają swoją wybraną markę w danej kategorii produktu
mają kilka wybranych marek, których używają na zmianę
często kupują różne marki produktów, chcąc je wypróbować
brak odpowiedzi
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Żródło: GfK Polonia, Omnibus, osoby w wieku 15 lat i więcej
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Marka oferuje:
Wartości wyższe
szczęście, zadowolenie z siebie, bezpieczeństwo

Wartości pośrednie
dobry humor, pewność siebie, duma

Korzyści emocjonalne
przyjemność, poczucie własnych umiejętności, dobre spełnianie swojej roli

Korzyści racjonalne
oszczędny, zawsze dojedzie do celu, niezawodny

Atrybuty wartościujące
ładny, elegancki, bezpieczny

Atrybuty opisowe
mały, ciężki, biały

Strategie marek
Strategia jednej marki
Zalety
o Wykorzystanie efektu skali w marketingu. Promocja jednego produktu
wpływa na cały asortyment.
o Wizerunek marki jest transferowany w umyśle konsumenta na nowe
produkty, dzięki czemu można uniknąć długotrwałego procesu jego
budowy.
o Jednolity wizerunek całego asortymentu jest budowany na wartościach
firmy (wysoka jakość, niezawodność itp.).
Wady
o Negatywne doświadczenia związane z jednym produktem rzutują na
wizerunek całego asortymentu.
o Trudności w pozycjonowaniu produktów skierowanych do różnych
grup docelowych (np. młodzieży i osób starszych).
o Zbytnie zróżnicowanie produktów pod jedną marką może prowadzić
do utraty jej wyrazistości, a w konsekwencji jej siły.
Źródło: J. Altkorn, Strategia Marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 1999r., s. 57
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Strategie marek
Strategia wielu marek
Zalety
o Lepiej eksponuje innowacyjność i niepowtarzalność nowości produktowych.
o Pozwala odwoływać się do różnorodnych motywacji zakupowych.
o Pozyskanie zantagonizowanych grup konsumentów jest łatwiejsze, ponieważ
mogą oni wybrać najodpowiedniejszej dla siebie markę.
o Zwiększa innowacyjność – nowości produktowe nie muszą być dostosowane
do wizerunku już istniejącej marki.
o Umożliwia stosowanie odrębnych strategii cenowych, dystrybucyjnych i
promocyjnych.
Wady
o Brak efektu synergii, a co za tym idzie wysoka zasobochłonność oraz
związane z tym:
 wysokie nakłady na promocję;
 konieczność ustalania priorytetów;
 komplikacja procesu zarządzania.

o Zagrożenie konkurowania marek między sobą prowadzące do kanibalizacji.

duże
małe

Pragmatyczne znaczenie marki
(korzyści funkcjonalne)

Strategie marki
Marki nijakie nie oferują użytkownikom ani
wyjątkowych korzyści funkcjonalnych ani
emocjonalnych. Są to przeważnie produkty
Marki o
wyróżniającej
Marki perły
relatywnie tanie.
użyteczności
Marki o wyróżniającej użyteczności
charakteryzują się unikatowymi elementami
funkcjonalnymi przy niewielkim znaczeniu
emocjonalnym.
Marki personifikujące użytkownika mają dużą
Marki
siłę symboliczną, a nie oferują wyróżniających
Marki nijakie
personifikujące korzyści funkcjonalnych.
użytkownika Marki perły charakteryzują się zarówno
unikatowymi korzyściami funkcjonalnymi jak i
symbolicznymi. Perłami są najpotężniejsze marki,
małe
które umiejętnie łączą techniczną wyższość
duże
produktu oraz wartości emocjonalne.
Symboliczne znaczenie marki
(korzyści emocjonalne)

na podst.: L. de Chernatony, M. McDonald, Creating Powerful Brands,
Butterworth Heinemann, Oxford 1994, s. 215.
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Osobowość marki wg. według J.L.Aaker
Szczerość
Praktyczny:
- zorientowany na
rodzinę
- małomiasteczkowy
- praktyczny
Uczciwy:
- uczciwy
- prawdziwy
- szczery
Wesoły:
- sentymentalny
- towarzyski
- radosny
Autentyczny:
- autentyczny
- w dobrej kondycji

Ekscytacja
Odważny:
- odważny
- modny
- ekscytujący
Z werwą:
- pełen werwy
- fajny
- młody
Na czasie:
- na czasie
- niezależny
- współczesny
Z wyobraźnią:
- z wyobraźnią
- wyjątkowy

Kompetencja

Wyrafinowanie

Szorstkość

Godny zaufania:
- godny zaufania
- pracowity
- pewny

Z wyższych sfer:
- z wyższych sfer
- olśniewający
- przystojny

Szorstki:
- wytrzymały
- szorstki

Inteligentny:
- inteligentny
- profesjonalny
- korporacyjny

Czarujący:
- czarujący
- łagodny
- kobiecy

Lubi przebywać
na zewnątrz:
- lubi przebywać
na zewnątrz
- męski
- kowbojski

Odnoszący
sukces:
- odnoszący
sukces
- przywódczy
- pewny siebie

Źródła osobowości marki
Szczerość
• Doświadczenie
włane z
użytkowania
produktu
• Zasady i wartości
moralne firmy
• Cena

Ekscytacja

Kompetencja

• Celebryta
• Pracownicy firmy
• Pracownicy firmy • CEO firmy
• Styl
• Cechy produktu
reklamowania

Wyrafinowanie

Szorstkość

• Celebryta
• Typowy
• Typowy użytkownik użytkownik marki
• Cechy produktu
• Nazwa marki
• Celebryta
• Logo
• Logo
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Błędy w budowaniu marek
Niedotrzymywanie obietnic (prowadzi do dysonansu
poznawczego/pozakupowego). Powstają negatywne doświadczenia
nabywcy / użytkownika wywodzące się z różnic pomiędzy deklaracją, a
faktyczną ofertą. Niszczą wizerunek i budują niechęć do marki. Szczególnie
ważne podczas:
konstruowania komunikatów marketingowych,
modyfikacja oferty,
rozszerzanie marki na inne produkty.

Wskazówka:
Nie można wprowadzać zmian w cechach, stanowiących wyróżnik marki i
budujących jej odmienność na rynku.

SGH, Katedra Teorii Zarządzania,

dr Mikołaj Pindelski

mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl
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Budowanie marki - płatni bloggersi i użytkownicy forów internetowych
http://payperpost.com/
Na płatnym bloggingu
zarabiam kilkaset do
tysiąca USD miesięcznie
- Mathew Honan –
opłacany bloggers

18 Teorii Zarządzania,
SGH, Katedra
dr Mikołaj Pindelski
mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl
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Rozszerzanie marki

SGH, Katedra Teorii Zarządzania,

dr Mikołaj Pindelski

mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

19

udane

Więcej na temat rozszerzania linii marki w:
J.A Quelch, D. Kenny Powiększaj zysk nie wydłużając linii marki
B Hardie, L. Lodish, D. Beatty, P.Farris, J. Balson, D. AAker, Logika wydłużania linii produktów
w: Zarządzanie marką, One Press, Gliwice 2006,

SGH, Katedra Teorii Zarządzania,

dr Mikołaj Pindelski

mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl
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i nieudane

SGH, Katedra Teorii Zarządzania,

dr Mikołaj Pindelski

mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl
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Brand Hijack i kopiowanie
Porwanie marki jest szczególnie cenną strategią w przypadku Internetu.
Zawładnięcie marki przez jej użytkowników - serwisy aukcyjne, komentarze pod
artykułami serwisów informacyjnych gdzie rządzą Krzepki Krzyś, Pasta_i_Basta,
Kumpel po Zbóju itd.

SGH, Katedra Teorii Zarządzania,

dr Mikołaj Pindelski

mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl
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Love Brands

SGH, Katedra Teorii Zarządzania,

dr Mikołaj Pindelski

mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl
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SGH, Katedra Teorii Zarządzania,

dr Mikołaj Pindelski

mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl
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SGH, Katedra Teorii Zarządzania,

dr Mikołaj Pindelski

mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl
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Fankluby, wyznawcy marki, fora internetowe, grupy skupione wokół produktu,
cechy, parametru itd.

WD-40
OLEJ
TECHNOLOGICZNY
w cenie 21,50 zł za 400ml

26 Teorii Zarządzania,
SGH, Katedra
dr Mikołaj Pindelski
mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl
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I długookresowa przewaga
konkurencyjna WD-40

WQ-40L

Tatoo brands

SGH, Katedra Teorii Zarządzania,

dr Mikołaj Pindelski

mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl
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Marka ze swoją opowieścią

SGH, Katedra Teorii Zarządzania,

dr Mikołaj Pindelski

mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl
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