Rebranding marki
– co jest najważniejsze

miesięcznik – wydanie specjalne
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Czy twoja marka
potrzebuje rebrandingu?
tekst: redakcja

W ostatnim czasie mnóstwo marek przeszło mniejszą lub większą metamorfozę.
Zmieniły się ich komunikacja, loga, produkty, pozycje strategiczne. Co skłoniło brand
menedżerów i zarządy tych marek do myślenia, że potrzebna jest istotna zmiana
w prowadzeniu marketingu? Czy te same powody istnieją dla twojej marki?
Foto ©: bank zdjęć i klipów Photogenica /www.photogenica.pl

klientów, innowacje produktowe, działania
konkurentów, staż marki na rynku).
Zasada 2: Rebranding jest potrzebny,
gdy brand menedżer uzna, że siła marki
jest za niska, lub gdy spada od dłuższego
czasu, a kolejne działania nie przynoszą
poprawy, lub gdy może zaraz spaść (np.
na skutek zmiany właściciela).
Zasada 3: Zasięg rebrandingu (rdzeń
wartości emocjonalnych, pozycja strategiczna, produkty/usługi, nazwa, logo, komunikacja) zależy od tego, który wymiar
siły marki spada najbardziej.

Kiedy rebranding jest potrzebny

R

ebranding porządkują i opisują trzy
poniższe zasady.
Zasada 1: Siła marki (inspiracja
klientów, zaufanie, wartość praktyczna,
wyróżnialność) spada na skutek czynników zewnętrznych w stosunku do branży
(trendy otoczenia: społeczne, kulturowe,
technologiczne, ekonomiczne) i czynników
wewnętrznych (postrzeganie i oczekiwania

Rebranding wzmacniający
siłę marki. Szkolenie:
15-16.X.18. ZOBACZ

Siła marki spada
od jakiegoś czasu
To klasyczny powód rebrandingu: na skutek działań konkurentów, braku wczesnej
reakcji na ważne trendy, oraz po prostu
wieloletniej obecności na rynku, komunikacja, logo, a czasem też produkty/usługi
i nazwa wyglądają i są odczuwane przez
klientów jako przestarzałe. Marketer musi
wtedy opracować nowe działania marketin-

gowe oraz pojawić się w nowych kanałach
komunikacji, aby marka odzyskała dynamikę, świeżość, wyróżnialność, inspirację,
wartość dla klienta.

Siła marki może wkrótce spaść
Mówiąc inaczej: jest to szybka reakcja
na trendy. Gdy marketer obserwuje pojawienie się w otoczeniu pewnego zjawiska, może przeprowadzić rebranding
przeciwdziałający temu zjawisku, zanim
innowatorzy lub konkurenci zorientują
się, że otworzyła się okazja do przejęcia
przychodów twojej marki.
Na przykład: trend personalizacji najpierw silnie wpłynął na branżę odzieżową,
po czym przeszedł do segmentu food. Zauważyły go jako okazję zwłaszcza burgerownie i bary sałatkowe, serwujące potrawy z wieloma składnikami. Teraz można
było wymienić składniki mniej lubiane
na bardziej lubiane. Szybko na ten trend
zareagował McDonald’s, wprowadzając
rebranding produktu uzupełniony kampanią „Zrób po swojemu”. Można zamówić
kanapkę lub wrapa nie według przepisu
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Niska siła marki
Niska siła marki nie oznacza, że marka jest
słaba obecnie, w stosunku do konkurentów.
Czy ktokolwiek nazwałby słabą marką Red
Bulla czy WP (Wirtualna Polska)? A jednak
ich właściciele prowadzą ambitne projekty rebrandingowe. Dlaczego? Ponieważ
uważają, że siła ich marek jest zbyt słaba
w stosunku do okazji rynkowych, które
chcą wykorzystać w niedalekiej przyszłości.
O Red Bullu pisaliśmy w Marketingu w
Praktyce już sporo, więc teraz tylko kilka
zdań. Rozbudowywanie studia produkcji
i oferty contentu sportowo-muzycznego
to profit pool (źródło zysków), dzięki któremu marka tworzy okazje do komunikacji
swojego produktu. W ten sposób zwiększa
siłę marki w aspekcie wyróżnialności i inspiracji klientów. Nie jest to rebranding
komunikacyjny, bo nie zastępuje reklam,
eventów, sponsoringu. Nie jest to też rebranding rdzenia wartości emocjonalnych,
ponieważ one pozostają takie same: energia,
dynamika, rozwijanie skrzydeł. Jest to wyłącznie projekt rebrandingu produktów/
usług, budowany na przyszłość. Gdyby
pojawił się jakiś czynnik zewnętrzny lub
wewnętrzny uniemożliwiający produkcję
i sprzedaż napoju, wtedy Red Bull zmieni
całkowicie swoją ofertę – ze znikomym ryzykiem spadku siły marki. Czyli tak naprawdę Red Bull wcale nie jest marką napoju:
to marka lifestyle’owa, której głównym profit
pool obecnie jest napój, a w przyszłości
będzie content.

dla klientów została zachowana, natomiast
marka zdecydowanie zwiększyła swoją siłę
i swoje wyniki finansowe.
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Podobnie, choć w znacznie krótszym
horyzoncie czasowym, wygląda sytuacja
marki WP. Wizualnie marka zmieniła wygląd produktu (stronę główną i układ treści
w portalu) oraz logo – wiadomo dlaczego,
z powodu długiego stażu na rynku i chęci
dopasowania się do urządzeń mobilnych.
Prócz tego marka przeprowadziła projekt
rebrandingu pozycji strategicznej i oferty:
rozpoczęła produkcję własnego contentu
wideo i uruchomiła telewizję naziemną. Dlaczego zarząd zdecydował się na taki krok,
na taki profit pool?
Powód zapewne wynikał z prawidłowej
oceny konkurencji: WP jako medium codziennych informacji konkuruje o uwagę
czytelników i pieniądze reklamodawców
z mediami masowymi, czyli telewizją, radiem, dziennikami prasowymi. Ponieważ rok
w rok budżety marketingowe przesuwają się
z mediów masowych do internetu, WP jako
platforma komunikacji łącząca zasięg tradycyjny wideo/telewizję z zasięgiem w internecie staje się bardziej atrakcyjnym partnerem
dla reklamodawców, którzy chcą przesunąć
budżety z offline na online. Będąc wyłącznie
portalem internetowym, WP byłaby słabszą
marką dla takich reklamodawców. Chodziło
więc o wzrost siły marki w przyszłości.
W tej grupie projektów mieści się też
rebranding Lidla. Lidl zmienił komunikację,
wygląd sklepów, ofertę, pozycję strategiczną
oraz związany z nią rdzeń emocjonalny:
z dyskontu polegającego na lojalności terytorialnej klientów na sklep z ofertą dla miłośników kuchni i dobrego jedzenia. Gdyby
Lidl chciał po prostu wprowadzić produkty
o wyższej cenie, bardziej ekskluzywne, jako
dodatkową linię oferty, zapewne byłby zbyt
słabą marką, żeby wzbudzić zaufanie klientów i zainspirować ich do zakupów tych
nowych produktów. Rebranding pomógł
zwiększyć siłę marki na tyle, że oferta serów
francuskich, włoskiego salami i hiszpańskiego chorizo (między innymi) wyglądała
naturalnie i korzystnie. Bliskość terytorialna jako jedna z korzyści marki istotnych

Jaki zasięg rebrandingu?
Niezależnie od głównego powodu, w każdym
projekcie rebrandingu pojawia się pytanie:
„Jak wiele elementów marki trzeba zmienić,
aby projekt zakończył się sukcesem tzn. siła
marki poszła w górę?”.
Najpierw trzeba powiedzieć, że każda
marka to osobny byt marketingowy, więc
kopiowanie projektów rebrandingowych
jeden do jednego w większości przypadków
przyniesie słabsze rezultaty. Można jednak
bez skrępowania korzystać z projektów
brandingowych na zasadzie inspiracji. Na
podstawie mnóstwa przypadków można
zaobserwować następujące prawidłowości
i potraktować je jako punkty wyjścia do dalszej analizy marki:
▶	
Reakcje na trendy wywołują zwykle
rebranding komunikacji z co najmniej
niewielką modyfikacją istniejących produktów/usług (bo zmienia się zachowanie
klientów).
▶	
Gdy siła marki spada od jakiegoś czasu,
najpierw warto spróbować dość radykalnego odświeżenia komunikacji; jeśli
to nie pomoże, wtedy trzeba zmienić
pozycję strategiczną, nazwę, ofertę, co
pociąga konieczność rebrandingu logo
i komunikacji.
▶	
Gdy marka chce wyprzedzić rynek lub
widzi fundamentalne zmiany w popycie
lub strukturze przychodów, warto pomyśleć o niemal całkowitym rebrandingu
(zostaje nazwa i/lub rdzeń emocjonalny);
punktem wyjścia jest rebranding pozycji strategicznej i oferty (wprowadzenie
nowych profit pools), co wymaga rebrandingu logo i komunikacji.
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masowego, ale według własnego smaku.
Bardziej łagodny, bardziej pikantny, bez
mięsa, mnóstwo mięsa: każdy może wybrać wersję osobistą.
Ważnych trendów marketingowych
obecnie jest sporo (co najmniej dziesięć),
więc tego typu projekty rebrandingowe dają
marketerom sporo pracy i spore pole do wykazania swoich umiejętności analitycznych,
kreatywności, strategii, znajomości zachowań konsumenckich.

***
O czym warto pamiętać i co warto zrobić
już na poziomie realizacji projektu rebrandingowego? Posłuchajcie ekspertów.

spis treści
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Co jest ważne w rebrandingu?
W procesie rebrandingu zdecydowanie najważniejsze jest zadanie sobie prostego, lecz zasadniczego pytania: „Do czego dążymy, jaki jest nasz cel?”.
Największą pułapką może być myślenie sprowadzające rebranding do zmiany logo.
O czym więc bezwzględnie należy pamiętać już na poziomie realizacji projektu?

Zmiana jako siła napędowa
Michał Kobierzewski, executive
director w agencji oS3

N

iezależnie od zakresu rebrandingu, każda marka raz na kilka
lat powinna go przeprowadzić.
Wynika to z dwóch przyczyn: pojawiających się trendów/zjawisk w otoczeniu
marketingowym oraz zwiększaniu się
szumu komunikacyjnego w branży.
Zapraszamy więc teraz do lektury
spostrzeżeń ekspertów, którzy przeprowadzili i obserwowali udane rebrandingi.

Rebranding wzmacniający
siłę marki. Szkolenie:
15-16.X.18. ZOBACZ

Potrzebowaliśmy wyrazić i zaakcentować zmianę. Zmianę, która definiuje
zarówno agencję – jej istotę, charakter
oraz rolę, ale także nas – nowe osoby kształtujące oS3, z naszą energią,
doświadczeniem, sposobem myślenia,
podejściem do reklamy i do klientów.
Proces tak gruntownej przemiany, którego wizualnym odzwierciedleniem jest
nowa identyfikacja, zajął nam kilka
miesięcy.
Kluczowe było opracowanie dokumentu, który opisywał bardzo szczegółowo kierunek oraz podwaliny nowego
oS3. Sens działań nie polegał wyłącznie
na wypracowaniu znaku graficznego,
ale przede wszystkim na szerszym spojrzeniu na markę i wartości, jakie sobą
reprezentuje. Ważne było, aby stworzyć
kompletny świat marki, a nie samo logo.
Chcąc podkreślić relacje, które rozumiemy wielowymiarowo, oraz digital,
który jest wpisany w DNA agencji, zdefiniowaliśmy oS3 jako Digital Relations
Agency. To był punkt wyjścia.
Szukaliśmy świeżości nieprzesiąkniętej duchem tego, co zastane, szukaliśmy
nowego kodu wizualnego. Wpisaliśmy

w znak serce, które nadaje „trójce”
nową symbolikę i zmienia jej funkcję.
Wcześniej była zapisem słowa „ostrzy”,
teraz odzwierciedla relacje i niesie zupełnie inną emocję, będącą bliższą nam,
ludziom, którzy stoją za agencją. Jednocześnie zapis serca w języku internetu
<3 oraz kolorystyczne, luźne nawiązanie
do internetowej palety barw RGB, najpełniej oddaje ideę digital DNA.
Idąc dalej, wypracowaliśmy formę,
która mając określoną siatkę, dała potencjał do stworzenia fontu, znaków,
ikonografii. W ten sposób powstał nasz
własny język, na który składa się przede
wszystkim font oS3. To podkreśla kompletność i rozmiar zmian. Fontu tego
używamy dla podkreślenia istotnych
słów czy wyrażeń.
Ostatnią częścią pracy nad nową
identyfikacją było wypracowanie świata
wizualnego. Jest nim monochromatyczny obraz, kontrastujący z intensywną kolorystyką znaku. Odeszliśmy od tematów
natury, która dotychczas przewijała się
jako motyw przewodni agencji, i poszliśmy w kierunku ukazania ludzkiego
wymiaru agencji: zespołu, relacji, energii
międzyludzkiej. W tym duchu powstał
film otwierający nowe oS3, sesja zdjęciowa oraz materiały agencji.
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W globalnym teamie opracowana została
nowa koncepcja komunikacji „human forward”. W jej centrum znajduje się człowiek
i relacja z nim, a technologia sprowadzona
jest do roli narzędzia.
Nasza firma przeszła globalny rebranding w październiku 2017 r. Zmiany nie
objęły jedynie logotypu. Poza tym nowe
są wszystkie inne elementy marki.
W branży HR technologia odgrywa
bardzo ważną rolę. Powstaje coraz więcej
algorytmów wyszukiwania i dopasowywania pracowników do potrzeb pracodawców. Procesy rekrutacyjne stają się
coraz bardziej zautomatyzowane, a przecież na końcu to człowiek przychodzi
do pracy, a nie robot. Stąd nowa koncepcja
komunikacji „human forward”. Filozofia
marki mówi o tym, że to nie algorytmy
budują prawdziwe relacje, ale coś znacznie
bliższego człowiekowi: empatia, intuicja
i instynkt.
Dodatkowo, w ramach naszego nowego pozycjonowania, opracowana została
również nowa komunikacja wizualna.
Jest znacznie uproszczona, inspirowana wzornictwem Bauhausu i plakatami
rekrutacyjnymi firmy Randstad z lat
70. i 80., tworzonymi przez wybitnych
holenderskich projektantów. W efekcie
powstała minimalistyczna i czytelna stylistyka, wyróżniająca się na tle materiałów
rekrutacyjnych naszej konkurencji.
Wypracowana komunikacja wraz
z nowym tone of voice bardzo dobrze
wpisują się w polskie trendy, w których
to budowanie i utrzymywanie dobrych
relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami staje się fundamentem działań marketingowych. Styl graficzny materiałów
zdecydowanie wyróżnia się, a poprzez
prosty przekaz wpisuje się w obecną strategię naszej firmy.

Za działania globalne odpowiedzialna
jest agencja HUGE. Ale ponieważ każdy
rynek wymaga odpowiednio opracowanej komunikacji, dostosowanej do grupy
odbiorów, lokalnych firm i uwarunkowań,
potrzebowaliśmy też partnera lokalnego, agencji z doświadczeniem na rynku
polskim. Zadanie to zostało powierzone
studiu kreatywnemu KOHE, które wprowadziło i adaptuje nową globalną komunikację na rynek polski.
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Człowiek w centrum
Aneta Guzowska, digital
& marketing manager
w Randstad Polska

Zdobyć młodego odbiorcę
Marta Chalimoniuk-Nowak,
ekspertka strategii i brandingu
Coraz częściej celem rebrandingu jest nie
tylko samo odświeżenie marki, dopasowanie do obecnych trendów wizualnych,
komunikacyjnych, kulturowych, ale dotarcie do coraz młodszego odbiorcy.
Zgodnie z zamysłem właścicieli marek
– młody odbiorca powinien chcieć się
identyfikować z marką oferty i dostrzegać,
że jest ona dla niego. Pokrewnym działaniem jest potrzeba nadążenia wizerunku
marki za zmieniającą się, coraz bardziej
nowoczesną ofertą.
Potrzebom zmian towarzyszy coraz
większa świadomość marketingowa
decydentów w firmach produkcyjnych
i usługowych branży FMCG. Dostrzegają
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czystość, premiowość) oraz z błękitu, dążąc do wypracowania wizerunku silniej
związanego z elegancją i wysoką jakością
oferty. Celem było nie tylko wzmocnienie
elegancji produktów oferowanych pod
marką Krosno, ale głównie wzmocnienie
silnej rynkowej pozycji tej marki.
Co istotne, zmianom brandingowym
towarzyszyła zmiana podejście do portfolio
i podział produktów szklanych na dwie linie:
premium i mainstream. To szalenie istotny
aspekt, by wzdrażając zmianę i komunikując
o niej, nadążać ofertą za przesłaniem, czyli
często nowo wypracowanymi wartościami
marki. Nie może być bowiem tak, że za nowoczesnym lookiem nie podąża adekwatna
oferta, ale coś jakby rodem z innej epoki
dla zgoła innego odbiorcy.
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Najpierw idea,
potem społeczność
Piotr Janus, brand manager
Komputronik Gaming

oni, że marki konkurentów prezentują się
znacznie nowocześniej i mają odwagę
dokonywać zmian w dotychczasowym
wizerunku, bez panicznej obawy o utratę
rozpoznawalności.
Nie zawsze są to oczywiście zmiany
spektakularne: czasem to delikatny lifting
czcionki (szczególnie odejście od szeryfowej postrzeganej od kilku lat jako passe),
rezygnacja ze światłocieni (jak w przypadku rebrandingu Tchibo, które pozbyło się
przy okazji błyszczącego złota) – a więc
jedynie uproszczenia w brandingu, dające
większą czytelność.
Dobrym przykładem subtelnego rebrandingu ostatnich tygodni jest zmiana
logo banku Santander. Stało się bardziej
nowoczesne, czytelne, mocniejsze. Jednak
czy faktycznie lepiej komunikuje przyjęte wartości marki („simple, personal &
fair”)? To chyba jednak nadinterpretacja.

Rebranding wzmacniający
siłę marki. Szkolenie:
15-16.X.18. ZOBACZ

Akurat w branży bankowej, jak w rzadko
której, kluczowe jest zachowanie wśród
klientów poczucia bezpieczeństwa, stąd
może być uzasadniony brak rewolucyjnych działań w rebrandingu.
W branży FMCG właściciele marek
są bardziej odważni. Zmianie ulegają
kolory, formy, liternictwo. Dobrym przykładem takiej zmiany, mającej na celu
również zuniwersalizowanie brandingu
(by pasował do wielu produktów w rozmaitych opakowaniach, kierowanych
do różnych grup odbiorców) jest Indykpol czy JBB Bałdyga. Tu zmiany były
rewolucyjne i dostrzegalne z pewnością
na pierwszy rzut oka dla wszystkich konsumentów.
Dobrym przykładem ostatniego rebrandingu jest nowa identyfikacja wizualna marki Krosno. Marka z tradycjami zrezygnowała z hutnika w logo (uproszczenie,

Rebranding wiąże się ze stworzeniem idei,
strategii dla całej marki, przygotowaniem
kreacji oraz zaplanowaniem całej komunikacji zmiany.
Jeszcze jako Komputronik braliśmy
udział w imprezach gamingowych i sami
organizowaliśmy własne inicjatywy. Gdy
pojawiła się idea marki Komputronik
Gaming, zwiększyła się skala działań.
Razem z ESL (Electronic Sports League,
międzynarodowa organizacja organizująca rozgrywki e-sportowe) stworzyliśmy
własną ligę (z rozgrywkami online oraz
offline), organizowaliśmy turnieje (np.
Droga na PGA z Alienware), czy wspieraliśmy zewnętrzne inicjatywy (np. finały gry
World of Tanks w Warszawie). W związku
z dynamicznym rozwojem naszych kanałów związanych z gamingiem oraz dużym
zainteresowaniem akcjami tematycznymi,
zdecydowaliśmy się na jeszcze wyraźniejsze usamodzielnienie marki Komputronik
Gaming. Rebranding w takim przypadku
wydał się niezbędny.
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Proces projektowy
Najpierw była idea. Wypisaliśmy najważniejsze dla nas wartości, jakie chcemy
reprezentować. Określiliśmy tożsamość
brandu. Komputronik Gaming traktujemy jak naszego dobrego kumpla, którego
cechy charakteru możemy określić w taki
sposób, by móc się z nim potem przyjaźnić. Budowanie świadomości marki
(w tym przypadku zmiany) to pierwszy
i najważniejszy etap.
Kolejny – to budowanie relacji ze społecznością. Opartej na zaufaniu i wzajemnym wsparciu. W swoich działaniach
stawiamy przede wszystkim na społeczności: fanpage, FB, kanał YouTube. Przed
nagraniem każdego odcinka robimy
ankiety i pytamy, co interesuje naszych
odbiorców. Czytamy komentarze, uwagi,
wpisy, bierzemy udział w dyskusji i staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom widzów/fanów.
Kolejnym krokiem do wdrożenia
nowych wartości było powstanie grupy
na FB (Ekipa Komputronik Gaming)
oraz strona internetowa Komputronik
Gaming, stanowiąca kompleksowy portal
dla gracza. Bardzo ważnym elementem
są też regularne streamy, pozwalające
na komunikację z widzami w czasie rzeczywistym.

Inspiracja
– zaskakująca i kreatywna
Karolina Różycka, marketing
manager w Moodo
W naszym przypadku inspiracja rebrandingu przybrała zaskakującą postać,
bo miętowych wrotek…
Wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej, w tym rebrandingu logotypu oraz
znaczące przemodelowanie charakteru
kolekcji były krokami milowymi dla Moodo, które trzy lata temu zdecydowało się

na całościowy redesign wizualny marki.
Najbardziej zaskakująca w całym procesie okazała się inspiracja w postaci miętowych wrotek, które idealnie oddawały
ducha marki: szybkość, lekkość, zwrotność, dopasowanie do klientki i jednocześnie wolność i swobodę (rozumianą przez
wsłuchiwanie się w jej potrzeby). Dzięki
temu skojarzeniu powstał kompleksowy
projekt redesignu marki. Dotknął on zarówno logotypu, jak i konceptu sklepów,
które zyskały kobiecy, lekki i naturalny
wizerunek.
Stare logo było ciężkie i składało się
z oznaczeń sugerujących ofertę zarówno
damską, jak i męską, co wprowadzało
w błąd i było nieadekwatne do oferty
marki. Typografia i wielobarwność również nie sprzyjały koncentracji na znaku
i kojarzeniu go z kobiecym brandem.
Dlatego też pójście w stronę subtelnego,
typograficznego logotypu zbudowanego z miękkich, obłych liter odświeżyło
nie tylko sam logotyp, ale jednocześnie
nadało mu kobiecego poloru.
Podobnie w przypadku shop conceptu – dzięki połączeniu lekkich, lifestyle’owych drewnianych mebli i bieli dominującej w całym sklepie lepiej
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miary (zwłaszcza dział kreacji, tudzież
grafik). Nie zawsze jest to proste, także
pomocne mogą być referencje (np. przykłady działań innych marek).
Największą pułapką może być myślenie sprowadzające rebranding do zmiany
logo. To znacznie bardziej złożony proces.
Niewzięcie tego pod uwagę może wiązać
się z późniejszym niemiłym zaskoczeniem, np. przekroczony zostaje deadline.
Rebranding wiąże się ze stworzeniem idei
(a następnie ujęciem jej w brief), strategii
dla całej marki, przygotowaniem kreacji
oraz zaplanowaniem całej komunikacji
zmiany. Logo jest tylko jednym z elementów układanki.
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Nowa komunikacja wizualna Komputronik Gaming jest prosta i nowoczesna.
Aspekt wizualny jest dla nas bardzo ważny, bo większość graczy, siłą rzeczy, jest
wzrokowcami. Chcieliśmy, żeby Komputronik Gaming było brandem, z którym
chcą się identyfikować.

Praktyczne rady
W procesie rebrandingu zdecydowanie
najważniejsze jest zadanie sobie prostego,
lecz zasadniczego pytania: „Do czego
dążymy, jaki jest nasz cel?”. Następnie
musimy ubrać to w koncepcję, na tyle
czytelną, by każdy zrozumiał nasze za-

spis treści
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wyeksponowano produkt w całej jego
palecie kolorystycznej, a elementy kontrastujące w odcieniu mięty i juty dały
poczucie kompletnego wykończenia przy
jednoczesnym zachowaniu nawiązania
do flagowego koloru marki.
Miarą skuteczności i słuszności tego
procesu był odzew klientek na zmiany
w wizerunku i ofercie: pełen niekłamanego entuzjazmu dawał motywację
do dalszych prac.

Rebranding to kompromis
Marcin Konopka, art director
w agencji GoldenSubmarine
Zmiana identyfikacji wizualnej to nie
rewolucja, a kompromis, połączenie tradycji z nowoczesnością. Jeśli poprzednie
logo i pozostałe elementy były zaprojektowane z myślą o wartościach marki, nie
trzeba z niego rezygnować całkowicie.
Logo buduje rozpoznawalność, więc
im dłużej pozostaje niezmienne, tym
lepiej działa, lepiej zapada w pamięć
klientom. Z drugiej strony, jak wszystko,
także i wzorce identyfikacji wizualnej starzeją się. Logo sprzed kilku lat może nie
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współgrać z obecnym dorobkiem firmy,
z miejscem na rynku i w świadomości
klientów, w których aktualnie się znajduje. Cały czas posiada jednak wartość,
której nie zawsze warto pozbywać się
całkowicie.

Ewolucja z szacunku
dla historii marki
Dlatego rebranding rzadko bywa drastycznym zerwaniem z poprzednią
identyfikacją. Celem rebrandingu nie
powinno być ani ostentacyjne zerwanie
z przeszłością, ani dopasowywanie się
na siłę do trendów. Rebranding powinien
raczej odzwierciedlać indywidualną drogę, którą przeszła marka, oraz dynamikę
zmian, którym podlega. Zmiany mogą
wynikać z trendów, ze zmian w branży, z nowych pomysłów na działalność,
z nowej energii w firmie. Warto jednak
w nowej wersji znaleźć sposób na uszanowanie rodowodu i historii marki. Lepiej
sprawdza się ewolucja niż rewolucyjne
zmiany.
GoldenSubmarine od kilku lat jest
wskazywana jako jedna z najważniej-

szych niezależnych agencji reklamowych
w Polsce. Przez dziesięć lat nie poddała
się wpływom i zakusom sieciowych gigantów, co na rynku komunikacji marketingowej należy do rzadkości. Branża
zdominowana jest przez sieciowe podmioty, działające jako lokalne oddziały
międzynarodowych grup reklamowych.
Ta pozycja, którą GoldenSubmarine zdołała sobie wypracować, pozwala na znacznie większą autonomię niż
w przypadku większości spółek działających na tym rynku. Również w kontekście
identyfikacji wizualnej. Można wyrazić
dokładnie to, co chcemy, a nie to, co przychodzi z globalnej centrali: czyli lokalną
indywidualność, a nie globalną spójność.
Dlatego podczas prac nad nowym
logo postanowiliśmy pójść w kierunku
mniejszej dosłowności. Poprzednie logo
GoldenSubmarine było bardzo dosłowne.
Wpisany w nie wizerunek łodzi podwodnej obrazował dynamikę, odważną eksplorację niezbadanych obszarów
i bezpośrednio odwoływał się do nazwy
agencji. Zastosowano monochromatyczną estetykę grafiki. Nazwa agencji była
napisana w dwóch wersach, z wyboldowanym pierwszym członem nazwy
„golden” („złota”).
W pracy nad nową identyfikacją wizualną postawiono na kilka walorów:
▶	
uwzględnienie nazwy agencji, podobnie jak w poprzednim logo,
▶	
uproszczenie grafiki, zredukowanie
jej do symbolu,
▶	
wzięcie pod uwagę barwy złotej, korespondującej z nazwą agencji.
W nowym logo element tekstowy pozostawiono jako integralną część logotypu,
a jednocześnie jako element ciągłości
marki z dotychczasową linią graficzną.
Zachowano czarno-białą stylistykę, aby
oznaczała bliskość z 10-letnią historią
i dorobkiem agencji. Z kolei nowoczesność i otwartość na przyszłość podkreśla
zupełnie nowy sygnet. Odnosi się on
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do peryskopu jako emblematycznego
elementu łodzi podwodnej. Został on
maksymalnie uproszczony w formie, a razem z wyważoną, rozświetloną typografią
zaprojektowaną specjalnie na potrzeby
znaku, stanowi czytelny, niewpisujący się
w przemijające trendy znak. Taki, który
posłuży długie lata.
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Font też mówi o marce
Co ciekawe, koncepcja złamanej złotej linii w symboliczny peryskop pojawiła się praktycznie na samym końcu
poszukiwań, ale od tego momentu już
było wiadomo, że to świetny pomysł.
W tekstach ciągłych i tytułach używamy fontu Avenira, kroju zaprojektowanego przez Adriana Frutigera. Jest on
na tyle przezroczysty, że nie konkuruje
z logotypem, a jednocześnie na tyle wysmakowany i nowoczesny, że stanowi
idealny komponent identyfikacji firmy.
Zresztą sam autor uznał go za najdoskonalszy i najbardziej przemyślany ze
swoich projektów. Dopełnieniem jest
cyfrowa adaptacja doskonałego kroju
z początku XX wieku, Frank Ruhl Libre,
całkowicie kontrastującego z Avenirem.
Jest dostojny, klasycyzujący, przyprawia
całość szczyptą elegancji.
Prace koncepcyjne i projektowe nad
nową identyfikacją wizualną agencji GoldenSubmarine trwały blisko rok. Zmianę
przeprowadziliśmy własnymi siłami zespołu kreatywnego agencji. Projekt ten
zastąpił znak graficzny sprzed dekady
– towarzyszący agencji jako marce od samego początku działalności.

Nie wolno gubić
trwałych wartości
Małgorzata Hejka, dyrektor
ds. strategii i innowacji
agencji Spark Foundry
Bez względu na to, jak duży benefit dla
konsumentów niesie nowa marka, część
z nich będzie obawiać się utraty tego, za

co cenili markę dotychczasową – postanowi wybrać „mniejsze ryzyko”, rozpoczynając korzystanie z marki numer
dwa. Nie tak dobrej, ale za to dobrze
znanej opcji.
Projekty rebrandingowe wynikające
z globalnych zmian właścicielskich, przebiegające na lokalnych rynkach, na których marki mają ugruntowaną pozycję,
są szczególnie trudne dla marketerów.
Powód: ryzyko utraty klientów na rzecz
bliskiej konkurencji.
Sytuacja taka ma miejsce szczególnie
przy rebrandingach obejmujących zmianę nazwy, ale nawet zwykła zmiana logo
może spowodować odejście klientów.

Chcąc uchronić swoje marki przed
tymi stratami, marketerzy muszą:
▶	
wiedzieć, co jest tym kluczowym elementem, które konsumenci nie chcą
utracić,
▶	
przekonać ich, że pomimo zmiany nazwy to, za co cenili dany produkt lub
usługę, nadal pozostaje co najmniej
na tym samym poziomie,
▶	
wykreować doświadczenia zakupowe
i komunikacyjne (reklamy, content,
social), które to potwierdzą.

Statoil >> Circle K
Takim trudnym rebrandingiem była
niewątpliwie zmiana marki stacji Statoil
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Testując, dbaj o szczegóły
Adam Lis, dyrektor
kreatywny Papajastudio
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na Circle K: nazwę, która nie tylko nic nie
mówiła polskiemu konsumentowi, ale też
niełatwą do wymówienia i zapamiętania.
Koordynowaliśmy i współrealizowaliśmy
ten projekt – zakończył się on sukcesem.
Liczba wizyt klientów na stacjach już Circle
K wzrosła o 5 proc. Efekt ten był możliwy
dzięki dwóm elementom: zaangażowaniu
w proces zmiany pracowników z każdego szczebla organizacji oraz zapewnieniu
płynności pomiędzy odchodzącą i pojawiającą się marką. W przypadku marki
Statoil kluczowym czynnikiem, którego nie
chcieli stracić klienci, była jakość obsługi.
Dlatego proces rebrandingu był wspierany przez kampanię pod hasłem „Nowa
nazwa, ci sami ludzie”. Podkreślenie, że
wprowadzana marka Circle K to ci sami,
dobrze znani pracownicy stacji, dawało
klientom poczucie bezpieczeństwa i ciągłości. Nie do przecenienia były w tym
wypadku media lokalne i geotargetowa-
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ne. Pozwalały one na precyzyjne dotarcie
do klientów będących w zasięgu terytorialnym sukcesywnie pojawiających się
nowych/odnowionych stacji, jak również
nadawały komunikatowi bardziej personalny, a przez to bardziej wiarygodny
charakter.
Chcąc dodatkowo potwierdzić przekaz
i pozwolić klientom przekonać się osobiście, że nie stracą znanej jakości, nie ograniczyliśmy się do kampanii informacyjnej.
Kierowcy i ich pasażerowie, którzy zachęceni kampanią odwiedzali nowe stacje,
mogli jednego dnia poczuć się jak uczestnicy słynnego wyścigu, starannie obsługiwani w pit-stopie, a następnie podzielić
się swoimi pozytywnymi doświadczeniami
z innymi. Podkreślenie najważniejszego
atutu marki i płynne przeniesienie go
na nową, pozwoliło Circle K nie tylko
utrzymać dotychczasowych klientów, ale
również pozyskać nowych.

Udany branding wymaga zilustrowania
w jednym znaku wartości marki. Aby stworzyć trafną warstwę wizualną marki, konieczna jest jej dogłębna znajomość, a także duża, pogłębiona wiedza na temat jej
klientów. Nie można projektować jedynie
na podstawie swojego i klienta wyobrażenia, ale nie można też pomijać drobiazgów.
Okazują się one czasem bardzo ważne.
Podczas rebrandingu marki PB Nails
przeprowadziliśmy badania grupy docelowej, m.in. odbyliśmy wiele wizyt w salonach
manicure. Stwierdziliśmy wtedy, że dla
klientek i właścicielek salonów, a także manikiurzystek, niezwykle istotny jest kolor
opakowań. Zdziwiło nas to. A powód był
prozaiczny: na opakowaniach osiada pył,
nie do uniknięcia w pracy stylistki paznokci. Ten wydawałoby się drobiazg, jest ważny,
ponieważ ciemne opakowania w salonie
sprawiają wrażenie przykurzonych – co
wpływa na odbiór zarówno salonu, jak
i samej marki (jej identyfikacji wizualnej).
Konieczne więc było uwzględnienie
w projektowaniu zmiany koloru opakowań
z ciemnych na jasne.
Niezmiernie więc istotne jest poprzedzenie prac analizą. Gdyby została ona
pominięta w przypadku PB Nails i opakowania zostałyby czarne, nawet najlepsze argumenty nie zmieniłyby fatalnego odbioru
„zakurzonych” pudełek z kosmetykami.
Projektując nowy wizerunek marki,
musimy zawsze wiedzieć, jakie emocje
i skojarzenia chcemy wywołać w kliencie.
I nie ma tu miejsca na przypadek. Wszystko
może mieć znaczenie. Pominięcie choćby jednego szczegółu zmniejsza szanse
na sukces. Brand managerowie zarządzający projektami rebrandingu powinni znać
swoje marki na wylot: zarówno w teorii
marketingowej, jak i w praktyce używania
produktów przez klientów.
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Archicom. 30 lat na rynku i cztery rebrandingi

W 2018 roku Archicom przeprowadził rebranding wizualny: zmieniono logo i identyfikację marek inwestycji. Ale wcześniej
w swej historii marka przeszła jeszcze trzy inne, równie ciekawe rebrandingi: każdy nieco inny i wszystkie udane.

tekst: Agnieszka Zamojska-Sroka, z-ca dyrektora ds. marketingu, Archicom

P

owstanie marki: 1986 rok.
Marka powstała jako studio
projektowe założone przez
małżeństwo architektów, pełnych pasji
do rozwoju zawodowego i otwartych
na nowinki technologiczne. Od samego
początku Archicom był marką bardzo
nowoczesną i technologiczną. Ówczesne
logo budowało skojarzenia z logiem IBM
(niebieski kolor i efekt żaluzji w logotypie),
a w projektowaniu właściciele używali
komputerów. W tamtych latach wykorzystanie nowoczesnych technologii było
wyróżnikiem, który działał na wyobraźnię.
Mało kto z konkurentów wychodził poza
deski kreślarskie i papier milimetrowy.
Silny, technologiczny wyróżnik marki
widoczny był od razu: nazwa marki za-

wierała „com”, jednoznacznie kojarząc
się z komputerami. Dzięki temu udało się
pozyskać się pierwszych dużych klientów
z sektora bankowego.

Rebranding produktu/
usługi: 1996 rok
Archicom dojrzewał razem z branżą.
Od samego początku marka oferowała
nie tylko projekty, ale też realizację jako
dodatkowy profit pool – choć w zakresie
ograniczonym czasem i możliwościami
założycieli firmy. W kolejnych latach firma gromadziła fundusze własne, rosło
też zapotrzebowanie rynku na dodatkowe usługi. Dlatego dopiero w 1996 roku
działalność deweloperska ruszyła pełną
parą. Klienci w Archicomie otrzymali

kompleksową usługę, ponieważ marka
posiadała pracownię architektoniczną,
dział realizacji inwestycji i sztab specjalistów zajmujących się sprzedażą. Mając
kontrolę nad całością procesu – od projektu po przekazanie kluczy – w kolejnych
latach firma wzmocniła swoją pozycję
na wrocławskim rynku, tworząc projekty
mieszkaniowe i komercyjne. Inne firmy
deweloperskie nie poszły w tę stronę.
Zwiększyło to wyróżnialność usługową
marki, co wydatnie wspomogło dalszy
rozwój. Rynek wrocławski był chłonny,
pojawiało się mnóstwo zleceń.

Rebranding produktu/
usługi: lata 2004–2008
W 2006 roku ruszyły prace nad inwesty-
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oferujących wizję kompleksowego zamieszkiwania. Pomysł stał się produktem
flagowym i na stałe znalazł się w działalności firmy.
Będąc w zgodzie z pierwotnym rdzeniem marki, Archicom zakładał fora
internetowe i inicjował rozpoczynając
rozmowę z użytkownikami jednego z największych forów budowlanych w Polsce.
Mieszkańcy osiedla „Cztery Pory Roku”
do dziś korzystają z forum założonego
jeszcze w roku 2004. W 2012 roku jako
jeden z pierwszych deweloperów firma
zdecydowała się na prowadzenie działań
na Facebooku. Marka korzysta również
z social listeningu, online i offline. Pozwala to identyfikować i minimalizować
problemy, wzmacniać mocne punkty
oferty i rozwijać je z udziałem społeczności klientów.
cją, która gruntownie zmieniła markę
Archicom. Osiedle „Cztery Pory Roku”
we Wrocławiu powstawało na tzw. gołym korzeniu, w otoczeniu pól. Oprócz
sprawdzonych już układów mieszkań
i typowego koszyka usług projektowania i realizacji, deweloper zaproponował
dużo zieleni, infrastrukturę rekreacyjną
i plac, wokół którego koncentrowało się
życie osiedla. Powstała tu też rzeźba,
na odsłonięcie której przyszli wszyscy
mieszkańcy. To dało pretekst do rozmów
i wyartykułowania potrzeb mieszkań-
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ców: okazało się, że brakowało im innych
miejsc, w których można się spotkać i aktywnie spędzać wolny czas. Tak powstał
osiedlowy fitness, klub mieszkańca, potem boisko i nowe miejsca odpoczynku
na świeżym powietrzu.
W ten sposób rozwinęły się osiedla
społeczne: miejsca oferujące wizję kompleksowego zamieszkiwania, zorientowane wokół ludzi, społecznych interakcji
i odkrywania sąsiedztwa na nowo. Sukces pierwszego osiedla społecznego dał
pretekst do budowy kolejnych inwestycji

Rebranding rdzenia
emocjonalnego: lata 2008–2012
Sukces osiedla „Cztery Pory Roku” i konsekwentne realizacja w tym duchu kolejnych
inwestycji wzbudziły w mieszkańcach
Wrocławia zaufanie i wizerunek Archicom jako marki opiekuńczej, partnera
w procesie budowy i zakupu mieszkania.
Będąc do dyspozycji od samego początku
podróży klienta, doradcy Archicom pomagali w zakresie kredytowania, wyboru
nieruchomości najbardziej odpowiada-

marketing w praktyce

ARCHICOM. 30 LAT NA RYNKU I CZTERY REBRANDINGI

by

jącej stylowi życia prowadzonemu przez
nabywców, by później oferować wykończenie pod klucz i programy wspierające
po zakupie. W ten sposób rdzeniem marki
przestały być dobrej jakości mieszkania
w niezłych lokalizacjach. Rdzeniem marki
stały się społeczności mieszkańców.
Marka wkładała sporo wysiłku w utrzymanie zaufania nabywców. Wiąże się
to z aktualizacją używanych kanałów
komunikacji. Przedstawiciele młodych
pokoleń wymagają nowego sposobu prezentacji oferty, dlatego Archicom zaczął
przygotowywać m.in. prezentacje virtual
reality, filmy 360 ułatwiające wyobrażenie
sobie przyszłego M na wczesnym etapie
budowy, wideodzienniki budowy, gdzie
można obejrzeć postęp prac.
by

Rebranding wizualny:
lata 2017–2018
Sukces rynkowy i idące za nim możliwości
finansowe spowodowały, że z małej rodzinnej firmy Archicom przeobraził się
w średniej wielkości przedsiębiorstwo,
koordynujące jednocześnie kilkanaście
inwestycji w różnych miastach Polski.
W 2017 roku Archicom zakupił pakiet
większościowy akcji ogólnopolskiego
dewelopera mLocum, włączając w swoje struktury nowych pracowników oraz
inwestycje prowadzone w kilku dużych
miastach Polski.

W tej sytuacji właściciele zdecydowali
się przeprowadzić gruntowny rebranding
wizualny. Niezmieniana od kilkunastu lat
identyfikacja nie oddaje w pełni praktycznych korzyści i wartości emocjonalnych, które Archicom ma do zaoferowania klientom, pracownikom, partnerom
biznesowym i innym interesariuszom.
Przy okazji przeprowadzono również
usystematyzowanie komunikacji wewnętrznej.
Nowy logotyp Archicom miał przede
wszystkim wyrażać kluczowe dla marki
wartości emocjonalne: nowoczesność
proponowanych rozwiązań, transparentność prowadzonych działań i otwartość
na dialog społeczny. Zdecydowano się
na wariację litery A oraz kształtu trójkąta, będącego jednym z kluczowych
elementów poprzedniej identyfikacji dewelopera. Pozostawiono również kolorystykę mocno zakorzenioną w pamięci
klientów.
Jednolitą i nawiązującą do głównej
marki tożsamość wizualną wprowadzono
dla prowadzonych inwestycji. Archicom
wspiera więc te marki, a one wspierają
Archicom. Dzięki temu marki inwestycji
i marka Archicom są łatwo widoczne
na osiedlach: w formie elementów konstrukcyjnych czy oznakowania osiedla
w terenie, budując zainteresowanie potencjalnych nabywców i inwestorów.
by
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Dalsze działania
inspirowane marką
by

W oparciu o oba rdzenie marki (technologiczny i społecznościowy) Archicom uruchomił Panel Klienta, będący
centrum zarządzania zakupionymi
nieruchomościami: w nim mieszkańcy
osiedli mają dostęp do najważniejszych
dokumentów, najświeższych informacji i mogą dokonywać innych zgłoszeń.
Wszystko wygodnie, bezpiecznie i w jednym miejscu. Nową platforma komunikacji ma na celu podniesienie satysfakcji
klientów z obsługi. Rozpoczęto również
prace nad wdrożeniem wieloetapowego badania satysfakcji klienta. Pozwoli
ono na systematyczne poprawianie oferowanych produktów i proponowanie
nowych, lepszych rozwiązań. Ruszyły
także intensywne prace nad tworzeniem
contentu m.in. poradników wyjaśniających trudności napotykane w procesie
projektowania, budowania i zakupu
mieszkania: począwszy od technicznych
aspektów budowanych mieszkań, przez
porady praktyczne, aż po wskazówki
związane z urządzaniem wnętrz. Marka
kontynuuje również dialog z klientami:
jest obecna w kluczowych kanałach social
mediowych, organizuje spotkania z lokalnymi liderami, angażuje się w projekty
inicjowane przez mieszkańców swoich
osiedli.

spis treści
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Rebranding:
rodzaje, zakres, przebieg
tekst: redakcja

Jeśli twoja marka w ciągu ostatnich 3–4 lat nie przeprowadziła żadnego rebrandingu
od początku do końca w sposób fachowy, to zapewne jej pozycja w oczach klientów
i miejsce w strukturze rynku są słabsze, niż mogłyby być. I zapewne będą cały czas
dalej spadać.

R

ebranding może dotyczyć rdzenia emocjonalnego marki, pozycji strategicznej, produktów/
usług, nazwy, logo, komunikacji. Etapy
prac i to, które elementy marki zostaną
zmienione, zależą właśnie od charakteru
procesu.
Z punktu widzenia marki najbardziej
znacząca jest pierwsza zmiana. Może
przynieść znaczne wzmocnienie siły
marki zarówno w krótkim, jak i w długim terminie.

Foto ©: bank zdjęć i klipów Photogenica /www.photogenica.pl

Rebranding rdzenia
emocjonalnego

Rebranding wzmacniający
siłę marki. Szkolenie:
15-16.X.18. ZOBACZ

Rebranding ten często (ale nie zawsze)
łączy się z rebrandingiem produktów/
usług, natomiast zawsze powinien wywoływać co najmniej rebranding logo i komunikacji. Produkty, logo i komunikacja
to widoczne dla klientów na pierwszy
rzut oka przejawy zmiany marki. Przez te
elementy wyrażamy rdzeń emocjonalny.
Wynika to z głębokiej znajomości
rynku: potrzeb i oczekiwań klientów,
trendów zakupowych, trendów i zjawisk

w otoczeniu marketingowym (społeczne,
ekonomiczne, kulturowe, technologiczne). Gdy marketer widzi, że trendy wyraźnie zmierzają w kierunku obniżenia
siły marki, którą zarządza, a nie pojawiło
się żadne nowe medium związane z tymi
trendami, wtedy rozsądnie jest przyjąć,
że trzeba zrobić coś więcej niż zlecić
nową kampanię lub zmienić logo.
Rebranding rdzenia jest również potrzebny wtedy, gdy marka kompletnie
straciła adekwatność w stosunku do sytuacji w branży. Może sobie radzić nieźle
z powodu np. lojalności geograficznej, ale
tak naprawdę, gdyby na szyldzie pojawiła
się zupełnie inna nazwa, nie zrobiłoby
to różnicy klientom. W tej sytuacji znajduje się sporo starszych sieci marketów
FMCG, a także marek z segmentów high
i premium: zwłaszcza odzieżowych. Lidl
i Biedronka już zmieniły swoje rdzenie:
i to bardzo skutecznie. Lidl jest dla smakoszy, a Biedronka – dla rodzin.
Przykład takiego rebrandingu pokazaliśmy na przypadku marki Archicom.
Zmiana „satysfakcji ze sprawnego za-
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Rebranding pozycji
strategicznej
Pozycja strategiczna może się zmienić
na skutek rebrandingu rdzenia, ale nie
musi. Pozycja strategiczna to kombinacja
potrzeb klientów z ofertą marki. Wspomniany Archicom, Lidl czy Biedronka
nie zmieniły istotnie swoich pozycji.
Wciąż jest to deweloper dobrej jakości
i markety środka stawki. Z drugiej strony
mamy rebranding Wirtualnej Polski,
który przesunął pozycję strategiczną tego
portalu na rynku mediów o masowym
zasięgu. Tam nie zmienił się rdzeń marki
(popularne treści z różnych dziedzin), za
to zmieniła się pozycja i usługi (także
logo i komunikacja).
Zmiana pozycji jest potrzebna, gdy
na skutek trendów klienci zmieniają
swoje przyzwyczajenia, gdy zaufanie
do oferty jest niskie, tzn. gdy komunikacja nie odpowiada wartości praktycznej
lub inspiracji.

Rebranding produktów/usług
Nowe produkty, usługi, źródła zysków
(profit pools), ale też nowe opakowania,
wygląd sklepów (w przypadku retailu)
– to wszystko może zawierać projekt
rebrandingu produktów/usług marki.
Jest to potrzebne wtedy, gdy dotychczasowa oferta przestaje być atrakcyjna dla
nabywców, a rebranding komunikacyjny
nie przynosi efektów utrzymujących się
przez dłuższy okres.
Przeprowadzenie rebrandingu produktów opisują takie metody jak design
thinking, przełomowe innowacje czy podejście „profit pools”. Ich przebieg jest
podobny: najpierw zbieranie informacji,
potem opracowanie kreatywnej koncepcji, przygotowanie i testowanie prototypu, następnie wdrożenie do produkcji,
sprzedaży i dystrybucji. Jeśli twoja marka
posiada osobny dział rozwoju lub badań
i rozwoju (R&D), to właśnie ci pracownicy
prowadzą ten projekt rebrandingu. Specjaliści marketingu też są ważni: na samym
początku dostarczają rzetelne informacje
o rynku, a później pomagają we wdrożeniu do sprzedaży i dystrybucji nowego
produktu. Często tworzą dla niego nową
nazwę, logo, komunikację.
W przypadku marki Archicom rebranding produktu/usługi polegał
na odejściu od wyłącznie projektowania
budynków na rzecz ich kompleksowej
realizacji, włącznie z zapewnieniem finansowania, budową, wyposażeniem
wnętrz.

Rebranding nazwy

marketing w praktyce

Zmianę tę analizują i projektują
głównie stratedzy marketingowi, ale
to od specjalistów i brand menedżerów
zarząd i klienci oczekują konkretnych
działań wzmacniających siłę marki. Czyli
najpierw pracują stratedzy (na danych
o otoczeniu i klientach dostarczonych
przez marketerów), a potem marketerzy
dopasowują do nowej pozycji komunikację, czasem też logo.

Polega na zmianie jednej nazwy na drugą. Przy okazji zmieniają się też:
▶	
materiały informacyjne i promocyjne
– bo na wszystkich reklamach, dokumentach, umowach, broszurach,
katalogach, stronie internetowej, zawsze trzeba zmienić nazwę na nową,
▶	
logo – ze względów praktycznych
zmienia się logo, nawet jeśli nie znajduje się w nim nazwa marki,
▶	
komunikacja – to akurat nie zawsze
się zmienia, co pokazuje bardzo dobrze przykład Statoil/Circle K: nowa
nazwa, nowe logo (w tym: kolorystyka), a komunikacja w zasadzie
pozostała niezmieniona (marka wciąż
używa reklam, broszur, social mediów).
Rebranding nazwy jest potrzebny
w trzech przypadkach. Po pierwsze, gdy
marka gwałtownie straci siłę w wymiarze
zaufania. Miało to miejsce w przypadku
np. firmy doradczej Arthur Andersen,
która po głośnym skandalu utraciła wiarygodność. Po zmianie nazwy (i zarządu) firma radzi sobie świetnie. Drugi
przypadek: gdy na rynku pojawi się
konkurent o podobnej nazwie, a według
prawa nie naruszy zasad zdrowej konkurencji, np. (hipotetycznie) Świeża Bułka
i Świeża Kajzerka. I wreszcie, w trzeciej
sytuacji, gdy nazwa nie przystaje do rzeczywistości: nie oddaje rdzenia emocjonalnego, nie ma klarownego związku
z ofertą produktową, brzmi przestarzale
w stosunku do konkurentów. Kilka ładnych lat temu Al Ries proponował marce
Western Union zmianę nazwy. Mówił,
że nie można prowadzić XX-wiecznego
biznesu z XIX-wieczną nazwą. I to prawda: gdy w branży usług finansowych
prym wiodą PayPal i Revolut, Western
Union brzmi słabo.
Przebieg procesu rebrandingu nazwy
zależy od tego, czy zmieniane są również inne elementy marki. Opracowa-
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kupu mieszkania” na „bezpieczeństwo
i zaufanie dzięki społeczności sąsiadów”
pozwoliła przestać konkurować profesjonalizmem procesu, ceną lub lokalizacjami
(są to oczywiście elementy ważne, lecz
nie stanowią siły napędowej marki), ale
na polu zupełnie innych emocji i wartości.
Przebieg tego rebrandingu zaczyna się
zawsze od gruntownej analizy trendów
w otoczeniu marketingowym i działań/
reakcji na nie marek w danym segmencie rynku. Po wykonaniu tego zadania
widać, czy siła marki jest odpowiednia,
czy marka pozostaje aktualna względem
potrzeb rynku. Jeśli okaże się, że sytuacja
jest poważna, należy przejść do tworzenia propozycji nowego rdzenia emocjonalnego. Każdą propozycję należy osobno przeanalizować: przenieść na poziom
produktów, pozycji strategicznej, logo
i komunikacji. Wtedy będzie wiadomo,
jak wiele elementów trzeba dopasować,
żeby udanie zmienić rdzeń marki.

spis treści
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nie nowej nazwy wymaga znajomości
rdzenia emocjonalnego, produktów/
usług, a także preferowanych kanałów
i formatów komunikacji. Jeśli wszystkie
pozostałe kwestie pozostają bez zmian
albo gdy zostały już przepracowane,
wtedy można usiąść do nazwy.
Orientacyjny przebieg rebrandingu
nazwy wygląda następująco:
▶	
zebranie informacji o marce,
▶	
zebranie informacji o otoczeniu
marketingowym: konkurentach,
trendach,
▶	
kreatywna sesja szukania propozycji
na nazwy,
▶	
przygotowanie wersji roboczych nazwy na materiałach, reklamach,
▶	
badanie reakcji klientów na wersje
robocze,
▶	
przygotowanie harmonogramu produkcji i zamiany materiałów informacyjnych i promocyjnych na aktualne,
▶	
produkcja i zamiana,
▶	
kampania informacyjna wprowadzająca nową nazwę,
▶	
pomiar efektów kampanii, siły marki
z nową nazwą.

Rebranding logo
To najczęściej prowadzony projekt rebrandingowy. Podobnie jak przy zmianie nazwy, trzeba uaktualnić materiały
informacyjne i promocyjne: wszystkie,
na których pojawia się logo.
Zmiana logo to działanie zdecydowanie wizerunkowe, poprawiające wyróżnialność i rozpoznawalność na rynku. Często występuje z rebrandingiem
nazwy, za czym przemawiają koszty.
Zamiast dwa razy płacić i zmieniać
wszystkie materiały informacyjne i promocyjne (raz na nazwę, raz na logo),
można to zrobić za jednym zamachem.
Logo powinno być związane z rdzeniem emocjonalnym marki, a także brać
pod uwagę trendy wzornictwa i desi-

gnu. Przykłady rebrandingów agencji OS3 i GoldenSubmarine pokazują
to bardzo wyraźnie.
Jeśli rebranding logo przebiega razem z rebrandingiem nazwy, projekt
zawiera dwa etapy prac kreatywnych
opracowywania i testowania wersji roboczych na klientach. Zbieranie informacji, produkcję i zamianę materiałów
wystarczy zrobić jeden raz.

Rebranding komunikacji
Ten rodzaj rebrandingu polega na odświeżeniu prowadzonych działań komunikacyjnych. W praktyce tym rebrandingiem jest każda nowa kampania
reklamowa, tzn. kampania z nową kreacją i przesłaniem. Weźmy jako przykład markę Żywiec. Kilka lat temu
zamknęła kampanię „Prosto z Żywca.
To robi wielką różnicę” na rzecz „Chce
się Ż”. Rdzeń emocjonalny pozostał ten
sam, pozycja strategiczna w segmencie
piwa, produkty, nazwa, logo również
pozostały te same. Zmieniła się za to komunikacja: na bardziej lifestyle’ową,
nowoczesną, zorientowaną na klienta,
a nie na produkt.
Rebrandingiem komunikacji jest
też poszerzenie lub zwężenie stosowanych kanałów komunikacji. Dzieje się
tak, gdy np. marka porzuca reklamę
telewizyjną na rzecz digitalu i social
mediów, do advertoriali dodaje content, lub z pięciu kanałów zamyka dwa.
Potocznie wydaje się to zwykłym zarządzaniem marketingiem, ale tak naprawdę jest to rebranding – ponieważ
zmiana jest głęboka. Dodanie nowego
kanału komunikacji wymaga poznania
jego specyfiki, oczekiwań odbiorców,
skutecznych formatów, translacji dotychczasowych komunikatów na nowy
kanał. Potraktowanie tego procesu jako
zwykłe „Zróbmy sobie poradnik contentowy” albo „Od przyszłego tygodnia
prowadzimy profil na Facebooku” jest

niestety błędem warsztatu marketingowego. W efekcie marki produkują przeciętne komunikaty, a potem narzekają,
że kiedyś było lepiej.
Tak więc, co do zasady, każda marka
planująca wejść w social media, content, ogólnie digital, sponsoring, eventy
i nowe źródła zysku, nie powinna zaczynać swoich działań od szkoleń „jak
robić” (jak robić content, jak prowadzić
sponsoring). Powinna natomiast zacząć
od szkolenia/warsztatu z rebrandingu.
Dopiero po opanowaniu wiedzy z tej
dziedziny można przystąpić do świadomego i bardziej trafnego zakładania
profili social mediowych czy produkowania treści contentowych.

Neverending story
Zobaczmy, że nawet marki uznawane za
najlepsze nie osiadły na laurach swoich
znakomitych reklam, ale prowadziły
kolejne, wzmacniające rebrandingi.
W przypadku Red Bulla (po reklamie
„Red Bull doda ci skrzyyydeł”) były
to rebrandingi komunikacyjne (sponsoring, eventy, content, social media), no
i oczywiście produktów/usług (studio
contentowe, eventy).
Za w miarę rozsądny okres bez większych zmian można dziś uznać 3–4 lata.
Jeśli twoja marka w tym czasie nie
przeprowadziła żadnego rebrandingu
od początku do końca w sposób fachowy, to zapewne jej pozycja w oczach
klientów i miejsce w strukturze rynku
są słabsze niż mogłyby być. I zapewne
będą cały czas dalej spadać. Konkurencja nie śpi, a nowi dostawcy na rynku
niczego bardziej nie pragną niż wyrzucić z niego „tradycyjne” marki. Musisz
więc aktywnie prowadzić nie tylko codzienne zarządzanie marką (dobierając
do bieżących wydarzeń odpowiednie
komunikaty w preferowanych kanałach), ale też planować i realizować
projekty rebrandingowe.

Rebranding

wzmacniający siłę marki
Szkolenie: 15–16 października 2018 r., Warszawa

Jeśli marka w ostatnich 3–4 latach nie przeprowadziła
żadnego rebrandingu, to jej pozycja w oczach klientów
i miejsce na rynku są słabsze, niż mogłyby być.
Przemyślanym i starannie przygotowanym
rebrandingiem możesz to zmienić!
Trener: Maciej Sznitowski

Kontakt: 603 68 36 36, e-mail: zdzislaw.krasnicki@marketing.org.pl
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