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WPROWADZENIE

Niektórzy twierdzą, że proces budowania strategii
marki to patrzenie jednym okiem przez mikroskop,
a drugim przez teleskop. A przede wszystkim próba
połączenia tych dwóch odległości – teraźniejszości
i przyszłości – za pomocą komunikacji.
Inaczej, budowanie strategii marki to wyznaczanie
trasy podróży. Owszem, możemy pojechać ze
Szczecina do Gdańska przez Warszawę, ale jeśli nie
jest to niczym motywowane, to uznajmy tę wycieczkę
za kosztowną i oddalającą nas od celu stratę czasu.
Pierwszy e-book Fashion PR Talks powstał, byśmy jako
stratedzy i PR-owcy tracili tego czasu jak najmniej.
Usiądźcie wygodnie w fotelu i przyjemnej podróży!
zespół fashion pr talks
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Jak zbudować strategię marki modowej?

analizy

autor

Karolina Gadzimska
str ategic com munication

Strategia – słowo, które dla wielu znaczy niewiele,
jest często nadużywane i zazwyczaj mylnie interpretowane. Dziś szczególnie powinno zostać wzięte pod
lupę, bo w dobie internetu, ogromu informacji i tak
silnej konkurencji na rynku mody, zbudowanie solidnej i przede wszystkim spójnej strategii jest jedynym
kluczem do sukcesu. Czym więc jest strategia?
5

analizy

cz ym jest str ategia i jak a jest je j rol a?

Strategia to plan działań, który pozwoli nam
osiągnąć zamierzone cele. To plan budowania
świadomości marki, kreowania jej wizerunku
w sposób spójny i świadomy. Strategia
to kierunek, w którym chcemy zmierzać,
wartości, z którymi chcemy, aby nas utożsamiano i sposób, w jaki chcemy być postrzegani.
To odpowiedź na kluczowe pytania. Kim
jestem? Kto powinien o mnie wiedzieć?
Jak powinien się dowiedzieć? Dlaczego
powinno go to obchodzić?
cele biznesowe a cele komunik acyjne

Kreując strategię komunikacji marki musimy
mieć pewność, że sama marka ma już określoną drogę biznesową. PR jest czymś więcej
niż kontaktem z mediami, tworzeniem informacji
prasowych czy organizowaniem eventów. Jest
funkcją zarządzania, co oznacza, że wpływa
na każdy aspekt istnienia firmy, a każdy aspekt
istnienia firmy jednocześnie wpływa na jej PR.
Załóżmy, że marka ma określoną strategię firmy
i spisane cele biznesowe, a my przymierzamy
się do stworzenia strategii komunikacji. Od
czego zacząć? Przede wszystkim od analizy,
gdzie teraz jesteśmy – i to w każdym możliwym
rozumieniu. Tu przydatna będzie analiza
SWOT, która odpowie nam na wiele pytań,
m.in. jakie są nasze mocne strony, nad czym
można popracować, gdzie czekają zagrożenia,
a gdzie nowe możliwości. Research to podstawa i dopiero na podstawie jego wyników
możemy przystąpić do tworzenia strategii
komunikacji i wyboru narzędzi do jej realizacji.
Strategia to długofalowa wizja, a taktyka to

wybór odpowiedniej metody do realizowania
jej poszczególnych etapów i przybliżania
celów. Strategią będzie wykreowanie wizerunku naszej marki jako przyjaznej środowisku,
a taktyką organizacja cyklu wykładów i wydarzeń związanych z tym tematem czy zaangażowanie do kampanii osoby, która utożsamiana
jest z modą „eko”. Przykładem dobrze zbudowanej i spójnej strategii komunikacji jest
szwedzka marka ACNE STUDIOS pozycjonowana na bezpośrednią, klarowną, współczesną. Każda kampania ACNE nawiązuje do
wartości, z którymi marka się utożsamia.
W sesji wizerunkowej marki na sezon jesień/
zima 2016, w nawiązaniu do gorących tematów współczesności, wystąpił...11-letni chłopiec,
syn dyrektora kreatywnego ACNE, Frasse
Johansson. Obecność chłopca na zdjęciach
promujących kolekcję dla kobiet może być
ukłonem ACNE wobec tematyki gender.
Johansson w kampanii występuje w płaszczach
w dwóch kolorach – jasnoniebieskim i jasnoróżowym, jak z palety PANTONE na 2016 r.
celebrującej zacieranie się różnic między
płciami.
Czym zatem jest dobra strategia? Jak ją
poznać? Przede wszystkim to strategia, która
pozwoliła nam osiągnąć założone cele komunikacyjne. To strategia, która doprowadziła do
tego, że dotarliśmy do pożądanej grupy
docelowej, nawiązaliśmy z nią aktywny dialog,
stworzyliśmy w oczach konsumenta wizerunek
marki, o jaki nam chodziło i wpłynęliśmy
pozytywnie na jej postrzeganie. Sukces strategii
jest mierzalny, a ewaluacja kluczowa, aby móc
zweryfikować nasze działania i ewentualnie
zmodyfikować strategię na kolejne lata.
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Master Talks: Sue Seel

rozmowy

autor

Olka Kaźmierczak
z ałoż ycielk a kolek t y wu pop up grupa , ak ademii
fashion pr talks i autork a pierwszego w polsce
bloga o pr - ze mody fashionprgirl . pl

Specjalistka od PR-u konsumenckiego. Wprowadzała
w rynek akcesoriów celebrytkę Lily Allen, doradzała
markom z portfela Arcadia Group (Agent Provocateur,
Chopard i Jean Paul Gaultier). Dzięki swojej pracy
i zaangażowaniu została wykładowczynią University
of the Arts London, Istituto Marangoni i Regents
University. Za kilka dni poprowadzi swój pierwszy
ekspercki warsztat w Warszawie.
8

rozmowy

O: Przez ostatnie 10 lat pracowałaś
jako konsultant w branży mody.
Czego nauczyłaś się od swoich klientów?
S: Przemysł mody bardzo się zmienił odkąd
po raz pierwszy pomyślałam o pracy w branży
fashion. Dzięki mediom społecznościowym
tempo mojej pracy rośnie z roku na rok.
Niezmiennie inspiruje mnie jednak kreatywność
wschodzących projektantów i poziom ich
talentu. Jednocześnie rynek jest naprawdę
wymagający, więc z klientami pracuje się
„ramię w ramię”. To wymaga głębszej
relacji i zrozumienia od początku.
O: Jak opisałabyś swoje podejście do budowania strategii marki modowej?
S: Jestem bardzo wymagająca jeśli chodzi
o wewnętrzną komunikację z klientem. Lubię
zapewniać go, że otrzymuje ode mnie historie
w czasie rzeczywistym, w odpowiedniej dla
niego kategorii. Media społecznościowe są
integralną częścią osobowości marki i dlatego
wymagają codziennej aktualizacji i wiedzy
na temat światowych trendów. Dlatego z moimi
klientami porozumiewam się codziennie, czy
to mailowo, czy przez social media lub telefon.
O: Jaką rolę powinna pełnić strategia marki?
S:Strategia jest kluczowym składnikiem
sukcesu. Kiedy mówię „strategia marki”,
mam na myśli ewolucję osobowości marki
i wybór narzędzi niezbędnych do komunikacji
z otoczeniem.
O: Pracowałaś z Lily Allen – jak wspominasz
wspólne projekty?
S: Lilu Allen jest niezwykle kreatywna i była
mocno zaangażowana zarówno w proces

projektowania, jak i w komunikację swoich
kolekcji. Jej osobowość i radość z życia wniosła
dużo humoru i luzu w naszą relację. Na koniec
dnia proces powstawania mody powinien być
zabawny – w końcu to magiczna branża!
O: Uczysz na Istituto Marangoni, University
of The Arts London i Regent’s University.
Jak oceniasz to doświadczenie?
S: Uczę w trzech zupełnie różnych instytutach. Regent’s University koncentruje się na
strategii biznesowej w sektorze luksusowym
i innowacjach w modzie. UAL to mekka kreatywnych pomysłów, które można wprowadzić
na rynek. Z kolei w Isituto Marangoni skupiam
się na mówieniu o brytyjskim rynku studentom
z całego świata.
O: Jesteś znana z dynamicznego stylu nauczania. Czego warsztatowicze akademii Fashion
PR Talks mogą się po Tobie spodziewać?
S: Ze studentami pracuję jeden na jeden,
to daje mi możliwość skonsultowania ich
indywidualnych wizji. Wprowadzałam na
rynek wielu młodych projektantów i wiem,
czego potrzebują marki na każdym etapie
swojego rozwoju.
O: Masz pierwsze wnioski na temat polskiego
rynku?
S: Nie. Przyjeżdżam z otwartym umysłem!
Ekscytuje mnie myśl, że poznam nowe talenty
i dostanę dawkę inspiracji w każdej formie!

9

#OOTD

10

03

11

Nazwa idealna – jak ją stworzyć?

analizy

autor

Katarzyna Kwiecień
spec jalistk a ds . wizerunku i br andingu,
autork a bloga babeczkinaw ybiegu . pl

Oddaje charakter marki, łatwo ją zapamiętać,
wyróżnia brand pośród innych, a do tego dźwięcznie
brzmi i jeszcze lepiej wygląda graficznie. Nazwa idealna. Występuje w pakiecie z chwytliwym sloganem.
Jak ją stworzyć?
Kategoria „dobrej nazwy” użyteczna jest nie
tylko w kontekście projektowania doświadczeń
marki, efektu wizualnego, ale też przede
wszystkim z biznesowego punktu widzenia.
Nadaniem marce nazwy, czyli namingiem
zajmuje się ekspert w dziedzinie brandingu
lub agencja projektująca marki i komunikację.
Proces tworzenia można podzielić na 5
etapów: analizę, strategię, kreację, projekt
i wdrożenie. Pierwszy z nich skupia się na
zbadaniu konkurencji, tendencji rynkowych,
posiadanych zasobów i kompetencji oraz
określeniu grupy docelowej. Druga faza to
czas na zastanowienie się nad elementami
firmy, które mają wpływ na kształtowanie
nazwy, czyli: produktami, tożsamością marki,
jej architekturą, misją i wizją oraz pozycjonowaniem. Kreacja to proces generowania
skojarzeń, odniesień, pomysłów i propozycji
dotyczących namingu. Popularnymi metodami
stosowanymi na tym etapie są mapy myśli
i burze mózgów. W ten sposób skonstruowano
m. in. nazwę marki Fanfaronada. Angelika
Starzonek, PR i Marketing Manager firmy
wspomina:

Początki Fanfaronady sięgają prawie 15 lat
wstecz, kiedy 3 projektantki przygotowywały
wspólny pokaz. Podczas burzy mózgów
padało wiele nazw. Pokaz miał być widowiskowy, kolorowy i bardzo odważny jak na
tamte lata. Słowo fanfary pasowało do tej
koncepcji. Główna projektantka marki, Darii
Makarewicz-Salamon, sięgnęła wtedy po
słownik synonimów i wyrazów bliskoznacznych i odnalazła słowo Fanfaronada - świetnie oddawało ono charakter nowo powstałej
marki, której ubrania są efektowne, oryginalne i trochę na pokaz.
Powyższy przykład pokazuje, że pomocne
mogą okazać się słowniki synonimów, akronimów i semantyczne (np. Wordnet, Visual
Thesaurus i BabelNet). Część specjalistów
brandingu uważa jednak, że od tworzenia
nazw trudniejsza jest ich selekcja.
Czym się wobec tego kierować i jakie cechy
powinna posiadać „dobra nazwa”?
Do jej podstawowych właściwości zaliczamy:
» ponadczasowość (przy kreowaniu nazwy
marki nie należy kierować chwilowymi trendami
i modnymi słowami np. CHAPOOSIE CoolHead

12

Wear, Rita Krzysiek Handamde SHOES),
» łatwość zapamiętania i wypowiedzenia
(potocznie: musi wpadać w ucho i melodyjnie
brzmieć, skrótowce i zbyt długie nazwy nie
zawsze są dobrym wyborem, np. EVC DSNG,
Franco Morenzo by Kępka),
» wartości i znaczenie (to, które się jej
nadaje, jak i etymologia słowa; nazwy, które
niewiele mówią rzadko są zapamiętywane, np.
Marasimsim, Ezuri),
» możliwość rejestracji w urzędzie, zastrzeżenie znaku i jako własność intelektualna, czyli
m. in. nie może należeć do ogólnej kategorii,
np. House,
» pozytywne skojarzenia i oddziaływanie
na wyobraźnię (np. Everything but not happiness pozostawia niewiele pola do interpretacji),
charakter wizualny (powinna móc dać się
zilustrować lub coś symbolizować, nic nie
znaczące nazwy, np. Kokoloko, Gamatex
trudno jest sobie klientowi zwizualizować
i dopasować do branży).
Wśród typów nazw marek wyróżnia się kilka
głównych rodzajów:
» od nazwiska założyciela (oznacza pewien
rodzaj dziedzictwa: Gosia Baczyńska, Christian
Dior),
» opisowa (tłumaczy dlaczego marka jest
wyjątkowa lub wskazuje na jej charakter, np.
Warsztat Pracy, She/s a riot, Roboty ręczne),
abstrakcyjna (jest pozbawiona pola semantycznego, więc nadaje się jej pożądane cechy
wpisane w osobowość marki: Nike, CCC,
Asos),
» metaforyczna (niesie ze sobą drugie
znaczenie: Medicine przetłumaczone z języka
angielskiego odnosi się do medycyny, a przenośnie oznacza lekarstwo na własny styl; przekaz
ten wzmocniony jest przez claim Everyday
therapy – codzienną terapię modą),
» akronim (C&A, H&M),
» neologizm (np. Uniqlo: połączenie dwóch
słów: unique i clothing, unikatowy i ubrania),
wskazująca na miejsce pochodzenia (Custo
Barcelona, Donna Karan NY, risk. made in
warsaw) ,
» obrazowa (nazwa przywołuje wyobrażenie, które kojarzy się z konkretnymi cechami,
np. Puma),
» obcojęzyczna (Le Petit Trou, Reserved,
Local Heroes).

Z nazwą marki Local Heroes wiąże się historia
wyjazdu Arety Szpury, współzałożycielki marki
do Stanów Zjednoczonych:
Mimo, że nie zakładałyśmy od początku
ekspansji zagranicznej, nazwa po angielsku
była dla nas oczywista. Powstała spontanicznie, byłam w Nowym Jorku i na Soho
znalazłam kawiarnię Local. Wiedziałam,
że jest to dobry początek. Heroes powstało
w ciągu dnia i stanowiło idealne uzupełnienie, ale, o ironio, dopiero po czasie nabrało
znaczenia. – opowiada o procesie namingu
Areta.

analizy

Przedostatni etap konstruowania nazwy to faza
projektowa. Tu następuje selekcja, przeprowadzenie badań jak odbierane są wybrane
propozycje i podsumowanie rezultatów oraz
podjęcie decyzji. Wdrożenie oznacza przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej i innych
dokumentów, które mogą okazać się potrzebne,
np. do rejestracji znaku. Istotne jest wpisanie
go w tożsamość marki.
Decathlon z języka angielskiego oznacza
„dziesięciobój”. Wywodzi się z języka
greckiego, powstając z połączenia dwóch
słów: déka (dziesięć) i áthlos, áthlon (wyczyn, osiągnięcie). Ta dyscyplina składa
się aż z 10 konkurencji, m. in. biegu na
100 metrów, skoku w dal i pchnięcia kulą.
To sport długodystansowy, co jest metaforą
naszej wizji – partnerstwa w sporcie, dla
każdego, na wiele lat. – komentuje PR-owiec
marki Decathlon, Ewelina Sobczyk z agencji
Kuźnia PR.
Obecnie warto wziąć pod uwagę jeszcze kilka
innych, praktycznych aspektów. Zbyt długie
nazwy nie mieszczą się w kadrze zdjęcia na
Instagramie lub w aplikacji Snapchat (Waleria
Tokarzewska-Karaszewicz, Kamila GawrońskaKasperska), trudne do wymówienia onieśmielają
nie tylko klientów, ale też dziennikarzy
(Acephala, Givenchy), a niektóre wprawiają
w zakłopotanie (Yeah Bunny). Jeżeli marka ma
charakter międzynarodowy, należy sprawdzić
znaczenie słowa w różnych językach, bo
zarówno nazwa, jak i claim niosą ze sobą
znaczenie i wywołują konkretne skojarzenia
u odbiorcy, a co się z tym wiąże, wyobrażenie
o marce.
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Od skazania na śmierć do ikonicznego
sloganu marki wszechczasów

analizy

autor

Katarzyna Kwiecień
spec jalistk a ds . wizerunku i br andingu,
autork a bloga babeczkinaw ybiegu . pl

Istotną częścią projektowania marki jest slogan.
To krótkie hasło zawiera istotę marki,
jej tożsamość i pozycjonowanie. Idealny
przepis na claim nie istnieje, są różne metody
jego konstruowania, a czasami okazuje się,
że wystarczy dwudziestominutowa analiza.
Dokładnie w tym czasie powstał jeden
z ikonicznych sloganów branży mody:
„Just Do It” Nike.
Endline, claim, tagline, tag, signature, pay-off,
baseline i strapline to synonimiczne określenia
sloganu. Hasło opisujące misję marki i tworzące
jej wizerunek jest uzupełnieniem nazwy
i najczęściej będzie pojawiał się w jej towarzystwie, więc musi z nią współgrać.
cel sloganu

Slogan jest słownym obrazem marki, elementem
pozycjonowania i często ma charakter perswazyjny. Według Millward Brown, instytutu
badania rynku i opinii, claim ma za zadanie
podkreślić charakter marki:
Slogan, który jest tylko hasłem dla reklamy,
ma niskie prawdopodobieństwo przyczynienia
się do sukcesu kampanii reklamowej. Kreacja
musi zintegrować markę i slogan w taki
sposób, że może on wzmocnić branding
albo inny założony komunikacyjnie efekt.
jak st worz yć slogan ?

Jednym z najczęściej przywoływanych,
ikonicznych claimów jest powstały w 1988 roku

(autorstwa Dana Wiedena z agencji
Wieden+Kennedy) „Just Do It” (tłum. „Po prostu
to zrób”) Nike. Na jego przykładzie łatwo
dostrzec poszczególne elementy sloganu:
» jest krótki (8 znaków),
» dźwięcznie brzmi,
» podkreśla największą wartość marki
(wykorzystywanie możliwości i odwaga),
» angażuje (Nike jako powszechny język
sportu. Doświadczenia i emocje, które daje
człowiekowi aktywność fizyczna są dla każdego i wszędzie. Każda osoba uprawiająca
sport może się identyfikować z marką.),
» jest autentyczny (inspiruje do działania
i jest ściśle związany z misją Nike; Bill
Bowerman, trener lekkoatletyki i współzałożyciel marki, powiedział: If you have a body,
you’re an athlete, tłum. Masz ciało, więc jesteś
atletą, co oznacza, że bez względu na kondycję czy chęci, każdy może uprawiać sport),
» kryje się za nim opowieść marki.
W przypadku Nike, element storytellingu
dotyczy także procesu konstruowania sloganu.
Dan Wieden, jego autor, w jednym z wywiadów opowiedział historię, która była inspiracją
do, stworzonego w zaledwie 20 minut, „Just Do
It”. Jeśli ta historia jest prawdziwa, to Nike
potwierdza, że funkcjonuje według wartości
wpisanych w tożsamość marki: odwagi
i motywacji. Jakkolwiek, kontrowersyjnie
interpretowanych. Gary Gilmore został skazany
na śmierć za zabójstwo dwóch ludzi w Utah
w 1976 roku Tuż przed wykonaniem egzekucji,
zapytany o ostatnie słowa, które chciałby
powiedzieć, odparł: „Let’s do it”. Ponad dekadę
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analizy

później Dan Wieden w miejsce „Let’s” wpisał
„Just”.
Do wybrania idealnego dla marki claimu może
być potrzebne 1500 różnych propozycji,
a czasem wystarczy ich kilka. Zawsze warto
zadać sobie kilka pomocniczych pytań:
Czy odbiorca łatwo go zapamięta?
Czy tagline łatwo się wymawia?
Czy jest oryginalnym i przekonującym
twierdzeniem?
Czy potencjalny klient po usłyszeniu go,
będzie w stanie przywołać nazwę marki?
Czy komunikuje esencję marki lub jej
pozycjonowanie?
Czy pomaga biznesowi realizować misję?
Tak, jak w przypadku namingu, nie zaszkodzi
przeprowadzić badań jakościowych, sprawdzających, jak odbiorcy rozumieją slogan marki,
aby uniknąć niedopasowania go do kontekstu
kulturowego i językowego (np. Rolls-Royce
nazwał jeden z modeli samochodu „Silver
Mist”, co oznacza po polsku srebrna mgła,
ale po niemiecku: nawóz) lub grupy docelowej.
W Europie Zachodniej i USA jest to częsta
procedura, w Polsce praktykowana raczej przez
duże marki, ponieważ pochłania dodatkowe
koszty i czas. Na rodzimym rynku badaniami
konsumenckimi zajmują się wyspecjalizowane
instytuty i agencje, m. in. Millward Brown,
Izmałkowa Consulting i PMR Research. Część
agencji 360 stopni (odpowiedzialnych za
całościową obsługę PR-owo-marketingową)
i projektujących komunikację marek oferuje tego
typu usługę, inne korzystają właśnie z instytutów badawczych. Postrzeganie marki i jej
wizerunku to zagadnienia, w których dużą rolę
odgrywają niuanse i znaczenia, stąd powinni
się tym zająć specjaliści w zakresie psychologii,
socjologii i kulturoznawstwa.

czasownikiem, będącą wezwaniem do działania, tzw. call to action np. Nike: Just Do It,
» opisową: stanowiącą przekaz wartości,
obietnicy lub właściwości np. Nenukko: We are
because you are,
» superlatywną: podnoszącą kwestię tego,
w czym marka jest najlepsza, np. Answear.com:
Unlimited Fashion Store,
» prowokującą: występującą często w formie
pytania, pobudzającą do myślenia, np.
Wrangler: Born ready.,
» wskazującą na rodzaj biznesu lub branżę,
np. Tous. Biżuteria od 1920 r.
triki

Tworząc claim często stosuje się też proste
metody językowe:
» zmianę frazesu (stereotypowego, banalnego i oczywistego połączenia słów, co nie
oznacza, że przekaz ma nie być prosty),
› aliterację,
› rym,
› rytm,
› powtórzenie,
› grę słowem.
Dzięki temu tagline przywołuje pewien
określony obraz w umyśle odbiorcy i coś
symbolizuje.
Slogan musi być spójny z resztą brandingu
i powinien „mówić” do odbiorców językiem
korzyści. Każde użyte w nim słowo jest przekaźnikiem intencji marki i ściśle współgra ze
wszystkimi formami jej wyrażania. Razem z jej
nazwą, logo i działaniami powinien prezentować silny i spójny komunikat.

Najbardziej popularne rodzaje sloganów
przyjmują następujące formy:
» rozkazującą: zazwyczaj zaczynającą się
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5 błędów przy projektowaniu opisu marki

analizy

autor

Katarzyna Kwiecień
spec jalistk a ds . wizerunku i br andingu,
autork a bloga babeczkinaw ybiegu . pl

Przed napisaniem tekstu, zrobieniem zakupu, bądź
przygotowaniem branżowej prezentacji sprawdza
dostępne w internecie informacje o marce. Dziennikarz,
bloger, PR-owiec, klient. Każdy z nich poszukuje
zakładki „o nas”. Co w niej znajduje?

do czego s łuż y zakł adk a

„o

nas ”?

Marki tworzą strony internetowe nie tylko
w celu prowadzenia tam sklepu internetowego,
ale też zamieszczania nowych sesji zdjęciowych, materiałów dla mediów i wprowadzenia
odbiorcy w swój świat. Zakładka „o nas” służy
pokazaniu charakteru marki przy jednoczesnym
określeniu podstawowych informacji: od kiedy
istnieje, co oferuje, dla jakiego klienta jest
przeznaczona.
Choć wydaje się to błahostką, jest bardzo
ważną częścią wizerunku. W raporcie „Kupuję
w internecie” można przeczytać, że aż 77%
ankietowanych skłania się do wizyty w sklepie
po zasięgnięciu informacji zawartych na stronie
www, a 28% kupujących korzysta z niej
w procesie zakupowym. To jeden z wielu
powodów, dla którego warto o nią zadbać.

jakie b łędy popełnia się prz y projek towaniu
opisu m arki ?

1. Serwowanie zbyt szczegółowych danych
dotyczących powstania marki lub działań
inwestorskich, zamiast skupienia się na przekazaniu USP (unikalnej propozycji wartości):
,Początki firmy Big Star Limited są ściśle
związane z pojawieniem się marki na rynku
polskim w roku 1990 na podstawie praw
do dystrybucji na terenie Polski, Czech,
Słowacji, Litwy i Białorusi. Rok później
w ramach licencji rusza produkcja w Kaliszu
(obecna siedziba firmy) dla zaspokojenia
potrzeb na rynkach polskim i wschodnich.
W roku 1994 powstaje polsko- szwajcarska
spółka joint venture Big Star Limited, przekształcona po roku w Big Star Limited Polska,
w której 2/3 stanowią polskie udziały.
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Big Star w zakładce ,,o firmie” przedstawia
historię powstania i sieć dystrybucji, zupełnie
pomijając tożsamość i unikalność marki, które
są częścią wizerunku i siłą, dzięki, której
zyskuje lojalnych i wiernych ambasadorów
marki, a nie tylko klientów. To, co najciekawsze
i gotowe do wykorzystania w storytellingu
znajduje się w ,,jeansguide”, gdzie Big Star
kreuje się na eksperta w zakresie dżinsu.
2. Opis zawiera za dużo treści, które mają
pokazać doświadczenie i uznanie branży, ale
informacje są podane w tendencyjny sposób:
Wychodzimy również na rynek światowy
– chociażby w wielkomiejskim Berlinie czy za
sprawą platformy shoppingowej Mostrami.pl,
a także e-butiku na naszej stronie. O potencjale
naszej marki świadczy również między innymi
kilka autorskich pokazów mody, takich jak ten,
podczas urodzin stacji telewizyjnej Fashion TV,
w czasie których Laura Guidi była jedną z kilku
polskich marek na wybiegu. Nie bez znaczenia
dla rozwoju firmy miał fakt, że relacja z tego
właśnie pokazu miała swoje reemisje przez
siedem dni po wydarzeniu na kanale Fashion
TV. Dzięki temu filozofię marki poznały fashionistki z całego świata.
Powyższa charakterystyka może służyć za
krótką notkę prasową, ale niekoniecznie za
część treści zakładki ,,Projektantka”, z której
każdy chciałby się dowiedzieć czegoś więcej
o twórczyni marki, jej inspiracjach i wizji
dotyczącej Laury Guidi, której przedsmak
dostajemy na stronie głównej: ,,Naszym celem
jest przede wszystkim podkreślanie indywidualnej kobiecości i siły, która się w niej kryje.
W czasach, kiedy łatwo zatracamy swoją
tożsamość, Laura Guidi ma stać się manifestem
naturalności i prawdziwego charakteru.
Uważamy, że piękno, które kryje się w każdym
z nas, nie potrzebuje sztucznej i przerysowanej
oprawy.” Trafnym byłoby pokazanie tego
charakteru i misji również w opisie projektantki,
co stanowiłoby tło historii, której uzupełnieniem
są świetne projekty i sesje zdjęciowe.
3. Opis nie stanowi spójnej i logicznej całości.
KATRUS - to marka powstała wraz z początkiem 2012 roku. Dedykowana jest wszystkim
kobietom, które uwielbiają unikatowe, a przy
tym klasyczne fasony. By uniknąć wychodzenia
z domu ubrania KATRUS możemy nabyć przez
Internet. To takie proste, wystarczy kilka kliknięć, a już jesteśmy posiadaczkami nowego

stroju. W kolekcji znajdziemy wszystko to,
w czym my kobiety czujemy się najlepiej,
od sukienek po spodnie. Ubrania produkujemy
w Polsce, co gwarantuje, że na metce nie
zobaczycie znanego wszystkim napisu „Made
in China”, a kolorystyka jaką dysponuje
KATRUS na pewno zachwyci niejedną
elegantkę.

analizy

Połączenie charakterystyki kolekcji, funkcji
zakupów w internecie, procesu produkcji
i krótkiej zajawki persony marki, skutkuje tym,
że właściwie nie dowiadujemy się o firmie
niczego poza tym, w którym roku została
założona i że jest dla kobiet.
4. Dosłownie opisuje jaka marka jest, zamiast
to pokazać i dać odczuć jej odbiorcom.
Flowerbagi są ultralekkie, niezwykle praktyczne i wygodne, a dodatkowo eleganckie.
Są stworzone przez kobiety, dla kobiet.
To co łączy wszystkie nasze produkty,
a zarazem wyróżnia GOSHICO spośród
innych marek na rynku, to nieoczywistość
wpisana w DNA marki. Łączymy nieoczywiste
materiały i faktury.
W treści ,,o marce” Goshico przeczytamy
o rodzajach torebek i użytych materiałach,
a także parę słów, które są próbą konstrukcji
osobowości marki. Jednak napisanie jednej
wartości i uargumentowanie jej właściwościami
produktu, a nie benefitami emocjonalnymi to
za mało, by dzięki tej historii nawiązać więź
z odbiorcą.
5. Obfituje w oksymorony (zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach,
np. łączenie tradycji z nowoczesnością).
Regard istnieje na polskim rynku od 1995
roku. Nasze kolekcje projektujemy dla kobiet
lubiących podkreślać atuty swojej figury i stylu,
ceniących sobie niezależność i kobiecość.
Każda kolekcja to połączenie elegancji
i prostoty z nowoczesnością i nutką awangardowej oryginalności.
Częstym błędem, popełnianym przez wiele
marek, niezależnie od tego, jak długo funkcjonują na rynku mody, jest łączenie ze sobą słów
o przeciwstawnych znaczeniach lub wręcz
wykluczających się, np. prostota i awangarda,
tradycja i nowoczesność, klasyka i indywidualny styl. Skoro wiadomo już, jakich błędów
unikać, to warto zadać sobie kolejne pytanie.
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jakie element y powinny znaleźć się w zakł adce

„o

nas ”

?

Co, dla kogo, w jakim celu i okolicznościach,
jak? Od tego warto zacząć. Treści powinny być
osadzone w tożsamości marki i stać się jej
przekaźnikiem. Dotyczy to także formy graficznej. Warto zawrzeć w niej elementy, które
pozwolą zidentyfikować markę na tle innych.
np. materiały wideo: filmy wizerunkowe i spoty
reklamowe. Dla posiadaczy strategii i zdefiniowanej persony (opis modelowego klienta)
przygotowanie tekstów wizerunkowych opisujących markę nie powinno stanowić problemu.
kto robi to dobrze?

Acephala, młoda marka tworzy wokół siebie
historię dla konkretnej kobiety: „Acephala to
marka łącząca konceptualizm w myśleniu o
ubiorze z przywiązaniem do wysokiej klasy
rzemiosła. Za enigmatyczną nazwą stoi ulubiona figura wolności surrealistycznych dysydentów: acephale (a-cephalos – człowiek bez
głowy). Acephala to dosłownie kobieta pozbawiona głowy, mniej dosłownie – wariatka,
rebeliantka, ekscentryczka odrzucająca rygory
racjonalistycznego myślenia, wrażliwa na
instynkty, zawsze podążająca własną drogą.
Ideą marki jest igranie ze stereotypami związanymi z kobiecością i eksperymentowanie z
formami kreacji tożsamości.”

Accessory i niemieckim Vogue na czele. ORSKA
jest niepokorna, różnorodna i nieprzewidywalna. Nie boi się eksperymentów. Wciąż
poszukuje. To jedno jest w niej niezmienne.”
jakich narzędzi do tego użyć?
Ostatnio popularny jest storytelling. Ma wiele
zalet: angażuje odbiorcę (opowiadań chce się
słuchać, wywołują emocje, można zidentyfikować się z bohaterami) i pozwala łatwiej
zapamiętać informacje przez to, że działa na
wyobraźnię. Przykładem opisu marki zrealizowanego w tej koncepcji jest Aga Prus handmade shoes. Historia przedstawiana przez
projektantkę zaczyna się od jej dziadka,
tworzącego obuwie dla gwiazd polskiego kina
m. in. Beaty Tyszkiewicz, współpracującego z
Modą Polską, szyjącego dla Papieża i
Władysława Gomułki. Następnie kieruje się do
opisu etapów pracy nad parą butów i kończy
planami na przyszłość oraz zdjęciami z rodzinnego albumu. Przykład godny naśladowania!
A na koniec jeszcze jedna cenna rada: opis
marki to nie tylko zakładka ,,o nas”, ale też
informacje na firmowym fanpage’u, Google+,
firmowym blogu, a nawet serwisach katalogujących firmy. Warto zadbać o to, by treści były
spójne i wzmacniały wizerunek marki.

Z kolei Anna Orska, znana projektantka biżuterii, wykorzystuje nawet grę liter ze swojego
nazwiska: „Specyficzne wzornictwo Anny
Orskiej jest dla odważnych osób, poszukujących oryginalnej formy stylu. Każdy egzemplarz
ma indywidualny charakter. To zasługa ręcznego wykonania oraz sięgania po osobliwe,
często niepowtarzalne materiały. Komponenty
pochodzą z różnych części świata i z różnych
epok, podobnie jak sama koncepcja kolekcji.
AutORSKIE projekty są doceniane przez
światową prasę modową, z włoskim Vogue
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Branding – zróbmy to dobrze

analizy

autor

Kaja Dobrzańska
art director , wspó ł z ałoż ycielk a
kolek t y wu pop up grupa

Dlaczego stworzenie spójnego systemu tożsamości
marki jest tak samo ważne, jak stworzenie pełnej kolekcji? Nie kupujemy produktów, kupujemy emocje.
Opowiadamy się za wartościami, z którymi się utożsamiamy, szukamy wiarygodnych historii, a w odnalezieniu ich pomaga nam branding.
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Na początek powiedzmy sobie jasno –
branding to nie logo. Jest czymś więcej.
Logo to wierzchołek działań, jedno z najbardziej namacalnych efektów tego pojęcia.
Branding to ściśle uporządkowany proces,
który ma na celu uchwycenie sedna marki:
jej produktów, publiczności, konkurencji.
Kluczowe jest zrozumienie marki, a wiarygodność powinna stać się podstawą działań.
Dodatkowo człowiek powinien czuć, że to,
jak marka wygląda (brand design), jak się
komunikuje (brand communication), jak się
zachowuje (brand behaviour) i jaką historię
opowiada (brand story), jest spójne.
Wymienione aspekty składają się na pojęcie
brandingu, czyli znaczenia marki. Teoria teorią,
ale jak wygląda to w praktyce?
Branding to wymagające stworzenie, które
do oswojenia potrzebuje umiejętnej taktyki,
wizji działania, czasu i odwagi. Ujarzmiony
z wysiłkiem odwdzięcza się zaangażowaniem
i lojalnością odbiorców. Ale po kolei.
wiz ja i funda ment y m arki

Od momentu przejęcia sterów kreatywnych
Loewe przez Jonathana Andersona, marka
przeszła spore zmiany. Jedną z najbardziej
namacalnych było odświeżenie jej wizerunku.
Rebrandingiem hiszpańskiego domu mody
z niemal 170-letnimi tradycjami zajął się
słynny graficzny duet M/M (Paris). Mathias
Augustyniak i Michael Amzalag szukali wizualnych tropów w bogatej historii firmy, ich zadaniem było stworzenie komunikacji oddającej
mantrę marki – „Past, Present and Future”.
W efekcie logo powstało na bazie kroju
Bembo. Artyści zainspirowali się pracą
niemieckiego typografa Bertholda Wolpe’a,
a także czerpali z XIX wiecznego liternictwa.
Odświeżony został także anagram, zaprojektowany w 1970 roku przez hiszpańskiego artystę
Vincente Vela (i nieformalnie nazywany

krabem). W nowej adaptacji łapie oddech
i zyskuje lekkość, co nadaje marce nowoczesny
charakter. Cały projekt to szacunek do
wcześniejszych dokonań brandu i spójny
dialog ze współczesną jego wizją.
Według guru brandingu, Wally’ego Olinsa,
tożsamość marki powinna mieć źródło
w jej korzeniach, w osobowości, w mocnych
i słabych stronach. Firma tworząca swoją
tożsamość powinna odpowiedzieć sobie na
kilka kluczowych kwestii, m.in.: „Kim jesteśmy?”,
„Czym się zajmujemy?”, „Jak to robimy?”,
„Gdzie chcemy dojść?”, „Dlaczego?”.
Odpowiedzi na pytania o sens istnienia
marki są jej fundamentami, na których można
bezpiecznie wznosić dalsze kondygnacje
działań. Przykład Loewe tylko to potwierdza.
budowanie str ategii

Określenie strategii działań to kolejny krok.
Wiąże się z określeniem sposobu pozycjonowania marki, wyznaczeniem jej atrybutów, wyróżników, przewagi konkurencyjnej oraz kluczowego przesłania. Strategia marki opiera się na
wizji i jest ściśle powiązana ze strategią
biznesową. Wypływa z wartości, jakie firma
kultywuje, z jej kultury organizacyjnej, a także
odzwierciedla głębokie zrozumienie potrzeb
ludzi i ich odczuć.
Roksanda Ilincic, projektantka serbskiego
pochodzenia, podjęła udaną próbę odświeżenia swojej marki. Launch nowego wizerunku
odbył się wraz z otwarciem pierwszego butiku
w londyńskiej dzielnicy Mayfair, ale i był
powiązany z planem rozpoczęcia globalnej
ekspansji marki. Zmianie uległa przede wszystkim nazwa, skrócona do samego imienia
projektantki. Nowy wizerunek brandu posługuje
się językiem nowoczesnym, wyrafinowanym,
ale jednocześnie skromnym, niemal ascetycznym. Twórczość projektantki oraz jej tożsamość
wizualna są niemal nierozłączne. Grają
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niuanse, są nimi architektoniczne detale wykończenia toreb, faktury papieru, czy fragmentarycznie potraktowany kobalt. Czynią one całość
bardziej interesującą i spójną z brandem.
tożsa mość wizualna

Z brandingiem jest jak z językiem ciała – komunikuje zawsze. Warstwa wizualna powinna
odzwierciedlać postawę, cele oraz charakter
marki. Spójność, konsekwencja i adekwatność
to słowa klucze, a typografia, kształt, kolor
tworzą wizualny język znaczeń. To sygnały,
które podpowiadają czy mamy do czynienia
z marką luksusową, masową, niszową czy
awangardową.Przykładem brandu doskonale
zaprojektowanego jest UEG – konceptualny
projekt, założony przez Michała Łojewskiego.
Marka scala świat mody, designu i grafiki,
co doskonale rezonuje w jej produktach,
a przede wszystkim w komunikacji wizualnej.
To, co ją wyróżnia, to wyrazista estetyka,
konsekwentna czarno-biała grafika i materiał
tyvek, który zaznacza się w każdej kolekcji
polskiego brandu.

wartość dodana

Jestem fanką ukrytych znaczeń. Bardzo lubię
odkrywać drugie dno komunikacji, albo
zakorzenioną i sprytnie zakamuflowaną
opowieść. Doskonałym przykładem budowania identyfikacji wizualnej opartej na niuansach z przeszłości jest system komunikacji
warszawskiego domu handlowego Mysia 3,
mekki wszystkich poszukujących jakości
i niszowych propozycji. Inspiracją projektu
była historia samego budynku, dawnej siedziby Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk, czyli tzw. cenzury. W materiałach
brandingowych Mysiej 3 znajdziemy charakterystyczne „wykreślenia” spod których przebijają fragmenty tekstów.
Dobrze zaprojektowana marka wyróżnia się
na zatłoczonym rynku. Holistyczne myślenie
o niej pozwala uniknąć błędu marki nieadekwatnej wizualnie i komunikacyjnie. Spójna
i wiarygodna marka, to taka, która realizuje
swoje deklaracje i wygląda adekwatnie do
tego, co komunikuje. Ostatecznie albo jest na
tyle interesująca, że staje się częścią świata
odbiorców, albo odchodzi w zapomnienie.
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O FASHION PR TALKS
Fashion PR Talks to specjalistyczne wykłady i warsztaty kształcące
w dziedzinie PR-u mody. W programie Fashion PR Talks znalazły się
m.in. tworzenie strategii marki modowej, Język PR-u mody, Art
Direction czy prognozowanie trendów.
Mentorami Fashion PR Talks zostały takie postaci z branży mody,
jak Ina Lekiewicz, Art Director współpracująca z takimi magazynami jak „Vogue”, „L’Officiel” czy „Harper’s Bazaar”; Ania Wiącek,
dyrektor ds. PR w Pringle of Scotland, a wcześniej Head of Press
marki Vivienne Westwood czy Sue Seel, brytyjska strateżka mająca
w portfolio Lily Allen i marki z portfela Arcadia Group (Agent
Provocateur, Chopard i Jean Paul Gaultier).
Regularne spotkania z aktywnymi zawodowo mentorami mają pomóc słuchaczom Fashion PR Talks zrozumieć rolę i istotę komunikacji
w branży mody, a także nauczyć wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Spotkania pod szyldem Fashion PR Talks skierowane są do przedsiębiorców, PR-owców oraz studentów kierunków
związanych z komunikacją.
Ambicją Fashion PR Talks jest nie tylko kształcenie profesjonalistów
spełniających międzynarodowe standardy, ale też traktowanie edukacji w modzie jako misji społecznej.
Fashion PR Talks. Specjaliści branży mody.
www.fashionprtalks.pl
info@fashionprtalks.pl
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