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wstęp

Kiedy pomyślicie o tym, co dają Wam Wasze
ulubione marki mody, zapewne nie będzie to
korzyść bezpośrednio związana z produktem. Chyba, że jesteście pragmatykami i kupujecie tylko wtedy, gdy jest Wam zimno,
niewygodnie lub kiedy stara para adidasów
do niczego się już nie nadaje.
Dla mnie i dla 71 proc. Polaków (według raportu Allegro „Polska strojna 2016”) moda
jest pasją, sztuką i dobrą zabawą, a także sposobem na wyrażenie siebie. Aż 1/5 Polaków,
kiedy kupuje, zwraca uwagę na markę i jej
pozytywny wizerunek. Na to, co marka ma
do powiedzenia. Jakie wartości za nią stoją.
Silne marki są wizją świata, w jakim ludzie
chcą żyć. To one zapoczątkowują ważną dyskusję, zmieniają zasady gry w swojej kategorii oraz reprezentują wartości ważne dla konsumenta. O nich rozmawiamy w najnowszym
podręczniku Fashion PR Talks.
Olka Kaźmierczak
— Założycielka & CEO Fashion PR Talks

O silnych markach mody

2.

spis treści

Wstęp — Olka Kaźmierczak / s.6
Trendy w strategii marki - czyli co
należy brać pod uwagę budując markę
w XXI w.? — Agnieszka Polkowska /
s.12
Analiza konkurencji – fundament do
strategii marki — Marta Górazda / s.17
O markach ze stali, determinacji i siły
— Olka Kaźmierczak / s.23 Marka taka
jak ja. 9 powodów, dla których kocham
Adidas! — Julia Izmałkowa / s.29 Lovebrands – marki, które kochamy ponad
wszystko — Kasia Kwiecień / s.37
O Fashion PR Talks
s.2

�

O silnych markach mody

3.

Połącz intuicję z wiedzą
i zbuduj realny biznes.
Summer Brand Camp: Jak stworzyć markę fashion?,
26-29
lipca
2017 mody
r., Warszawa
O silnych
markach

→

4.

1.
O silnych markach mody

5.

Trendy
w strategii
marki, czyli co
brać pod uwagę
budując markę
w XXI w.?
Agnieszka Polkowska

→
O silnych markach mody

6.

O silnych markach mody

7.

Trendy to narzędzie kojarzone najczęściej z pracy z produktem,
mimo, że jest wykorzystywane nie tylko w tym celu. Tak jak ulepszanie oferty i dostosowywanie jej do potrzeb klienta stało się dobrym nawykiem wielu marek, tak myślenie przyszłościowe w kontekście DNA i strategii nadal stanowi ekskluzywny dodatek
w ofercie strategów. A szkoda, bo to właśnie silne brandy wyróżnia
umiejętność przewidywania jutra i elastyczność w podejmowaniu
decyzji.
Idealna marka to taka, która zna swoje korzenie i ma jasno sprecyzowane cele. Z takiego założenia wychodzę budując w POP UP
GRUPIE podwaliny brandów modowych. To dwa filary, a do stabilności trzeba trzeciego, którym jest osadzenie marki w szerszym
kontekście. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową jesteśmy
w stanie odpowiedzieć jedynie na bieżące potrzeby konsumentów,
a to nie wpływa w żaden sposób na konkurencyjność za kilka lat.
Strategia tworzona często „na życie” marki potrzebuje scenariuszy
rozwoju przyszłości nie tylko branży, ale również jej pokrewnych,
aby określić zarówno szanse jak i zagrożenia w rozwoju.
Umiejętność przewidywania to warunek bycia istotnym graczem
w grze o uwagę i wierność klienta.
Trwałe DNA i elastyczne podejście do zmieniających się warunków to wyróżnik dynamicznie rozwijających się marek.
Sztandarowy przykład przemiany Gucci z ostatnich lat pokazuje, że
nie modyfikując swojego DNA można na nowo określić swoją pozycję w kapryśnej branży mody. Do tego potrzeba wyjścia przed szereg i ustalenia priorytetów i otwarcia się na nowo pojawiające się
grupy konsumenckie. Również Chanel od lat korzystająca z usług
think tanków zajmujących się prognozowaniem trendów, już teraz
postanowiła wychować sobie przyszłe pokolenie klientów.
Zatrudniając do reklamy Chanel N°5 L'EAU córkę Johny’ego Deppa,
Lily-Rose zrobiła krok w stronę generacji Z, która jeszcze nie jest
w targecie marki, ale za kilka lat to się zmieni. Badania na grupie
młodych respondentów zlecone przez WGSN wykazały, że kampania luksusowej marki wykorzystująca młodziutką influencerkę pozytywnie wpłynęła na postrzeganie brandu przez pokolenie
internetowe.
„Nigdy nie przeszło mi przez myśl, żeby kupić sobie coś
marki Chanel, ani nawet żeby odwiedzić ich sklep do
czasu, kiedy zobaczyłam Lily-Rose Depp trzymającą
ogromną buteleczkę perfum” – podzieliła się swoją opinią 21-letnia Elsie.
Pracując nad DNA i strategiami marek określam zawsze trend wiodący, którego rozwój długofalowy prognozuję na 5-10 lat.
Wychodząc z takiej perspektywy, jestem w stanie jasno określić

O silnych markach mody

8.

cele, jakie marka może osiągnąć w tym przedziale czasu, a także
wskazać jej wyróżniki na tle rynkowych klonów. Mikro trendy dotyczące już konkretnego zagadnienia wykorzystuje się później zarówno w strategii komunikacji jak i produktu. To nie tylko pozwala
uniknąć nieświadomego kopiowania konkurencji, ale również pomaga w stworzeniu nowego kontekstu dla produktu, który ciężko
znaleźć poruszając się tylko w ramach jednej dziedziny – mody.
Ostatnim etapem pracy z trendami w trakcie budowania strategii marki jest określenie poziomu przyswajania przez klienta docelowego trendów konsumenckich, co ma niebagatelne znaczenie już
w samym procesie projektowania. Niejedna marka boryka się nie
tylko z problemem sprecyzowania sylwetki swojego klienta, ale
również z doborem tendencji sezonowych dla niego. Często kończy
się to wprowadzeniem danego motywu albo kroju za wcześnie lub
za późno – najczęściej jednak zbyt szybko decydujemy się na pewne
rozwiązania, uznając, że odbiorca jest na nie gotowy. To problem
wielu marek nie tylko na polskim rynku, które lubią o sobie myśleć,
że są innowacyjne, albo przynajmniej trafiają ze swoją ofertą do
mainstreamu, a tak naprawdę obsługują klienta konserwatywnego,
któremu zajmuje kilka sezonów przyswojenie nowych tendencji.
Przykładem odzieżowego giganta, którego pozycja zachwiała się w
posadach przez źle dobrany produkt, jest Banana Republic. Marka
na szczęście szybko się przeprosiła się z lojalną klientelą szukającą
od lat tego samego, a już na pewno nie mody. Powyższa diagnoza
jest często kluczowa dla przełamania impasu w sprzedaży i pozwala na zbudowanie stabilnego planu produktu i określenie brand
person.
Umiejętnie zinterpretowane prognozy stanowią niezbędne
składowe strategii marki na miarę XXI wieku. Ja trendy traktuję
jak mapę, z której może korzystać nie tylko zarząd, ale przede
wszystkim dział projektowy oraz osoby odpowiedzialne za komunikację i marketing. Wyznaczone kierunki rozwoju powinny inspirować do działania i poszukiwania nowych rozwiązań w ramach
określonego DNA.
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Najważniejszym elementem dobrej strategii jest... analiza.
Odpowiednio zbadany punkt wyjścia pozwala dostrzec więcej
szans, możliwości, ale także ryzyk czy zagrożeń. Niestety często jest
to etap pomijany lub traktowany po macoszemu, ze względu na
swoją żmudność i czasochłonność. Tym, którzy mają odpowiednio
dużo cierpliwości i ciekawości w sobie – odpłaca ze sporą premią.
Analizę możemy podzielić na tę wewnętrzną (autoanalizę) i zewnętrzną. Skupianie się wyłącznie na tym co potrafimy i robimy
dobrze jest zgubne, bo nie dostrzegamy zmienności rynkowej, potrzeb klientów i nisz niezagospodarowanych przez konkurencję.
Żadna marka nie funkcjonuje w próżni i zawsze walczy o uwagę i o
miejsce w umyśle klienta, podczas gdy inni robią dokładnie to samo.
Sztuka nie polega na zakrzyczeniu konkurentów, ale na konsekwentnym i spójnym budowaniu takiej komunikacji, która będzie
unikalna i atrakcyjna dla odbiorcy. Dlatego też głównymi elementami branymi pod uwagę podczas analizy powinien być rynek, klienci i konkurencja.
Inny niż inni
Znajomość własnego podwórka jest niezbędna, żeby coś na nim osiągnąć. Nie wiedząc, co robi konkurencja w obszarach komunikacji
marketingowej, nie sposób stworzyć czegoś nowego, świeżego i unikatowego zarazem.
Działalność konkurencji to podstawowy wyznacznik tego, jaki
kierunek warto obrać, a jaki zupełnie ominąć. Motywacją do podglądania konkurencji nie powinna być chęć kopiowania, ale odróżniania. Jest wiele prawdy w starych porzekadłach „przeciętność jest
pierwszym krokiem ku zbędności” albo „wyróżniaj się lub zgiń”.
Robiąc to samo co konkurencja, nie ma szans na zdobycie rynku –
chyba, że obranym kierunkiem strategicznym będzie tu odpowiednio niska cena i szeroka dystrybucja.
Jak zostać szpiegiem?
Analiza konkurencji powinna obejmować takie elementy, jak sam
produkt, jego cena, punkty dystrybucji, grupy docelowe, kluczowe
przekazy o marce i wykorzystywane kanały marketingowe. Warto
zacząć od wizyt w punktach sprzedaży konkurencji. To główne
punkty styku dla klienta, mające największy wpływ na brand experience. Jeśli marka prowadzi tylko dystrybucję przez internet – należy przejrzeć dokładnie jej e-sklep. Następnym krokiem jest analiza
komunikacji marki – najprościej dokonać jej online, odwiedzając
stronę internetową marki, jej kanały w social media oraz zapisując
się na jej newsletter.
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Ściągawka – co warto uwzględnić w swojej analizie konkurencji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Nazwa analizowanej marki
Claim / główne hasło reklamowe
Oferta produktowa
Ceny
Sieć dystrybucji
Grupa docelowa
Architektura marki
Identyfikacja wizualna
Kluczowe komunikaty
Wyróżniki marki
Osobowość i wartości marki
Wykorzystywane kanały i narzędzia komunikacji
• social media
• content marketing
• własna strona www
• reklama płatna
• inne
Zawartość komunikacji w poszczególnych kanałach
Częstotliwość komunikacji
Język komunikacji
Publikacje w mediach – na postawie monitoringu mediów:
rodzaj treści, ich tematyka, w jakich mediach i z jaką częstotliwością się ukazują
I inne elementy, które mogą być istotne dla marki A,
a zupełnie nieważne dla marki B.

Zajmowanie miejsca w umysłach klientów
Z analiz i badań, które są prowadzone, muszą wynikać wnioski
i podejmowane na ich podstawie decyzje. Analizowanie konkurencji, które nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji i decyzji to
zwykłe marnowanie czasu na tworzenie dokumentacji. Kolejnym
krokiem po rozpoznaniu konkurencji jest zaprojektowanie koncepcji marki – pozycjonowania.
Pozycjonowanie to esencja marki i najważniejsza część strategii. To deklaracja tego, kim jest lub ma być marka, zwłaszcza w porównaniu z konkurentami. Według klasycznej definicji Ala Riesa
i Jacka Trouta to „proces, za pomocą którego firma plasuje na rynku
markę, zamierzając zająć określone miejsce w umyśle nabywcy docelowego”. Oznacza doklejanie do marki skojarzeń myślowych – haseł,
na które ma być wywoływana z pamięci, np. kobiece sukienki
(Taranko), minimalizm i zabawa formą (COS) czy ubrania nawiązujące duchem do epoki PRL (Pan Tu Nie Stał).
Dobre pozycjonowanie jest klarowne i wewnętrznie spójne,
zgodne z ofertą marki – powinna mieć ona RTB (Reasons To Believe)
potwierdzające wiarygodność pozycjonowania. Dzięki temu
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odbiorcy łatwiej rozumieją, kim jest marka i z czym powinni ją kojarzyć. Równocześnie pozycjonowanie powinno być dopasowane do
rynku, istotne dla grupy docelowej, unikalne i niepodrabialne.
Jak skonstruować pozycjonowanie?
Pozycjonowanie może odnosić się do różnych elementów oferty
marki:
Korzyści, które określą, na czym polega przewaga na tle
oczekiwań wobec całej kategorii, np. wygoda, brak zagnieceń czy zabrudzeń;
Cechy generycznej – zawłaszcza się wówczas podstawowe
cechy kategorii, np. Adidas – adidasy, Crocs – crocsy;
Cechy funkcjonalnych produktu lub usługi, np. buty
z czerwoną podeszwą – Louboutin;
Aspektów estetycznych – zaspakajanie potrzeby piękna
i otaczania się rzeczami dobrze zaprojektowanymi – szczególnie istotne z punktu widzenia marek modowych;
Doświadczenia związanego z zakupem i użytkowaniem –
przyjazności i łatwości zakupu, a następnie użytkowania
i opieki gwarancyjnej;
Relacji cena – jakość, np. H&M – moda w przystępnej
cenie;
Użytkownika – wskazuje się wówczas, dla kogo marka jest
przeznaczona, z jaką grupą dzięki temu zakupowi tego
produktowi będzie można się identyfikować;
Wizerunku - symboli, wartości, osobowości, skojarzeń,
historii marki.

.
.
.
.
.
.
.
.

Pozycjonowanie to podstawa dalszych decyzji marketingowych.
Wszystkie komunikaty i kanały, w których obecna będzie marka
powinny być konsekwencją decyzji strategicznej o pozycjonowaniu. Dzięki temu marka konsekwentnie zmierza w jedną stronę,
a nie rozgląda się na wszystkie kierunki.
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„Dziewczynki są zrobione ze stali, determinacji i siły" śpiewa młoda
Rosjanka w dwuminutowej reklamie Nike, choć w tradycyjnej wersji tej narodowej piosenki dziewczyny to „kwiatki", „plotki" i „marmolada”. Umieszczam film na swoim fanpage’u i jest to najpopularniejszy post w tym roku – moje czytelniczki udostępniają go
zachwycone, że w końcu ktoś zauważył ich wielowymiarowość.
Tak robi reklamy Nike – marka jutra.
Najbardziej wartościowa marka na świecie
W latach 90. marka sprowadzała się do nazwy lub symbolu odróżniających dobra i usługi od innych produktów konkurencyjnych
(Aaker), 10 lat później mówiono o niej jako sumie skojarzeń i wartości dodanej do produktu (Keller), w 2012 marki jutra opisano jako te,
które są symbolem długofalowego zaangażowania i oddania zestawowi unikatowych wartości, zaimplementowanych w produkcie,
obsłudze i zachowaniu marki (Kapferer). Marka Nike jest
w dwudziestce najbardziej wartościowych marek na świecie, bo:
zainicjowała w swojej kategorii szereg różnych dyskusji:
w latach 70. popularyzowała jogging, a w latach 2000 debatę na
temat przedstawienia kobiet w reklamie – jako jedna
z pierwszych zwróciła uwagę, że kobiece motywacje są zupełnie różne od męskich i że trzeba je w komunikacji odpowiednio zaadresować;
zmienia życie swoich konsumentów – w niepewnych czasach
mówi, że owszem, musimy stawiać czoła wielu problemom, ale
lepiej jest się z nimi skonfrontować, niż udawać, że nie istnieją
– w tym może nam pomóc praca nad samym sobą i wara we
własne możliwości;
stoi za nią silna i zrozumiała misja („Bring inspiration and innovation to every athlete in the world”);
promuje kulturę innowacyjności wprowadzając nowe technologie będące mniejszym obciążeniem dla środowiska, ale też
produkty plus-size czy hidżaby dla muzułmańskich
sportsmenek;
do budowania marki używa marketingu emocjonalnego, opowiadając starą jak świat historię bohatera startującego od zera i
pokonującego co raz to nowe przeciwności w drodze do
doskonałości;
marka wymyśla siebie wciąż na nowo – jest elastyczna, dostosowuje się do otoczenia jednocześnie pozostając wierną swoim
wartościom.

.

.
.

.
.

Na zmianę definicji marki i oczekiwań wobec niej mają wpływ konsumenci, którzy żądają m.in.:
transparentności – udostępniania informacji o twórcach marki
i ich motywacjach, a także dostępu do wiedzy o każdym etapie
produkcji;

.
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opowieści – angażującej i porywającej historii, która wciągnie
odbiorcę i pozwoli mu utożsamić się ze światem marki;
otwartości – na konsumenta i jego potrzeby, włączenia konsumenta w życie marki i pozwolenie mu na decydowanie
o jej kształcie.

Co by się stało, gdyby moja marka przestała istnieć?
Tylko w polskiej branży mody istnieje koło 2 tysięcy marek, a co
chwile powstają nowe. Aby przetrwać na mocno konkurencyjnym
środowisku, każda z nich powinna odpowiedzieć sobie na pytanie:
dlaczego moja marka istnieje? Reformation, ekologiczny brand
z Los Angeles noszony przez supermodelki, mógłby odpowiedzieć:
nasza marka to alternatywa dla ekoubrań bez wyrazu – jako jedni
potrafimy połączyć seksapil z recyklingiem; Zara, 51. miejsce na liście najbardziej wartościowych marek na świecie: dzięki sprawnemu przepływowi informacji na linii klient-projektant, odpowiadamy na prawdziwe potrzeby ludzi dzieląc się z nimi pasją do mody;
Toms: wspieramy dzieci na całym świecie, dbając o ich zdrowie,
edukację i szanse rozwoju.
Marki wielbione przez tłumy wiedzą, co napędza je od środka i
jak nas zaangażować. Dlaczego Reformation tak szybko rośnie?
Bynajmniej nie dzięki wychwalaniu swoich produktów.
Reformation jako pierwsze w swojej kategorii udowodniło, że można lokalnie produkować markę globalną i troszczyć się o środowisko, jednocześnie kultywując kobiecą sylwetkę – „It is our mission
to lead and inspire a sustainable way to be fashionable”. Marka
Toms wystartowała jako firma, a zmieniła się w ruch społeczny,
dzięki któremu od 2006 roku rozdano 60 milionów par butów dla
dzieci w potrzebie.
Jaki jest mój cel?
To, czego możemy się nauczyć od dużych marek, to ich podejście do
stawiania sobie celów. Te zawsze wykraczają ponad reprezentowaną przez markę kategorię. Louis Vuitton nie mówi, że produkuje
walizki, a Nike, że robi buty sportowe. Nike to ukłon w stronę sportu jako metafory życia, Louis Vuitton to metafora życia jako ekscytującej podróży, Chanel to połączenie siły i ambicji. Toms to idea
dzielenia się z potrzebującymi.
Marki jutra są wizją świata, w jakim ludzie chcą żyć. To one są początkiem ważnych dyskusji, zmieniają zasady gry w swojej kategorii oraz reprezentują wartości ważne dla konsumenta. Marki bez
celu to marki bez sensu.
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Zamień moment sprzedaży
w doświadczenie i uczyń
z klienta ambasadora.
Strategia marki luksusowej, 1 i 2 września 2017 r., Warszawa
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Marka taka
jak ja.
8 powodów,
dla których
kocham
Adidas!
Julia Izmałkowa
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Nie wiem, czy marki bardziej kocham, czy bardziej mnie one fascynują. Brandy często tworzą stratedzy i kreatywni za swoimi biurkami, a w czasach banalności, powszechności i pospolitości osiągnięcie wyjątkowości na tym polu to prawdziwa sztuka.
W IZMAŁKOWA prowadząc badania spędzamy czas z milionami
marek i z tysiącami ludzi – wiemy, że te, które nie są z nimi przypadkowo – zasłużyły sobie na swoje miejsce. Dlatego, kiedy widzę
markę będącą zwieńczeniem talentu wielu osób, dostrzegam odwagę, determinację i kreatywność. Mam szacunek dla ludzi umiejących opowiedzieć piękną historię, która rezonuje z historiami jej
klientów. Dokonać tego jest prawdziwą sztuką. Dlatego właśnie
niektóre marki traktuję jak współczesną sztukę.
Badania i tworzenie marek to mój zawód. Jedna z blogerek modowych zapytała mnie, które marki lubię. Wymieniłam. A potem zajrzałam do swojej garderoby (jak to wprawiony badacz), żeby sprawdzić, czy nie kłamię. Okazało się, że trzech z tych marek w ogóle nie
miałam w swojej szafie – więc stało się trochę tak, jak mówiła kiedyś moja asystentka Marta: „Lubię brokuły, ale nie na tyle, żeby je
jeść”. Lubię, ale nie na tyle, by je kupować. Dwóch nie włożyłam na
siebie od trzystu lat. Lubię ich koncept, jednak w chwili obecnej nie
są tym, kim ja jestem, więc muszą swoje odczekać.
Jedna marka, o której wspominałam – trochę przy okazji – zajmowała lwią część mojej szafy. Wcześniej tego nie zauważyłam.
Blogerka wytknęła mi niespójność: – Mówisz, że nie lubisz marek
sportowych, to dlaczego kochasz Adidas? – Nie kocham Adidas.
Kocham Adidas Originals, a to zupełnie coś innego.
Adidas Originals jest marką modową, a nie sportową. Nawet,
jeżeli nie pójdę w niej na ślub (chociaż, nigdy nie wiadomo) lub na
przyjęcie do ambasady (wiadomo, nie pójdę), nie uważam jej za
markę sportową. Tak, to prawda – kocham Adidas Originals, ubrania tej marki stanowią 1/3 mojej walizki, którą zabieram w kilkumiesięczną podróż co roku. Są rzeczy, z którymi się nie rozstaję (jak
z moją ulubioną bluzą z linii Farm). Jeżeli moje powody miłości do
tej marki nie przekonają Was – to tylko 50 proc. przecena może to
zrobić.Postanowiłam przeanalizować tę nieuświadomioną mi miłość, żeby zrozumieć, co się za nią kryje. Okazało się, że spełnia ona
najważniejsze warunki wykreowania spójnej, wyrazistej i przemyślanej marki.

#1

Jest taka jak ja
Jestem prawie pewna, że ktoś tworząc te ubrania, myśli
o mnie. Nie wiem, czy robi je dla mnie, ale możliwe, że kiedyś mnie
zobaczył i zapragnął mnie ubrać. Ubrania Adidas Originals mają na
imię Julia. I nie tylko ja tak uważam. Cała kolekcja stworzona
z Farm, kojarzy się wszystkim moim znajomym tylko i wyłącznie
ze mną. Czasem moi przyjaciele oddają mi te ubrania mówiąc:
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kupiłam sobie, ale jak to noszę to czuję, że to zdecydowanie bardziej
twoje niż moje – przecież nie będę chodziła w twoich ubraniach!
(tak na marginesie – dzięki ci Boże za tych wszystkich lojalnych
przyjaciół – dzięki nim moja szafa pęka w szwach).
Kiedy przyleciałam do Brazylii, pierwszy sklep, który chciałam
odwiedzić (i jedyny, bo na początku podróży zakupy nie są wskazane) to był Farm. Taki, jak moja kolekcja Adidas – Farm – jest na maksa kolorowa i oryginalna. Ubrania z kolekcji Adidas Farm były
pierwszymi rzeczami marki Adidas, które kupiłam Tak zaczęła się
ta miłość. Mała brazylijska marka zaraziła mnie miłością do globalnego giganta. A gigant poznał mnie z najbardziej kolorową i wyluzowaną brazylijską marką.

#2

Wiadomo kim jest
Wiem dokładnie, czym jest i co mi zaoferuje. Jest dla mnie rozpoznawalna, ale jednocześnie i prywatna, prawie intymna. Uwielbiam to,
że jest wyrazista i wyważona, a jednocześnie nigdy nie miałam poczucia obciachu mając na sobie Adidasa. To dosyć zabawne w kontekście tego, że była to (a może nadal jest?) najbardziej dresiarska
marka (również w Związku Radzieckim, gdzie się wychowałam).
W ubraniach z kolekcji Originals byłam nie tylko na scenie, wygłaszając prelekcję, ale też na imprezach, przyjęciach, czy na kolacji u bardzo konserwatywnych rodziców moich przyjaciół. I reakcja zawsze
jest niezmienna – widzą mnie, a nie markę.
Bo kiedy ktoś zwraca uwagę nie na to, że pięknie wyglądasz,
ale że masz piękną kurtkę, to trochę tak jak z komplementem „Masz
piękny makijaż”. Nie kurtka ma być piękna, nie makijaż – ale ja. Stąd
moje poczucie, że mój kolorowy Adidas jest na tyle kolorowy, że do
mnie pasuje i na tyle przyzwoity, że nie razi.
Na stronie Adidasa nie wchodzę na żadne inne marki niż
Originals (no może czasem na Stellę). Wiadomo, że Originals nie
robi rzeczy sportowych, lub nawet pseudo-sportowych. Nie masz
w nim bić rekordów Guinnessa, lub nawet swoich własnych. Masz
w nim wyglądać na osobę, która ma swoje zdanie i nie boi się go
powiedzieć. Bezczelnie może spojrzeć w oczy Serenie Williams
i nie zniżać się do robienia selfie czy proszenia o autograf. Jestem
miłośniczką pięknych rzeczy i pięknego stylu życia. Dlatego
Originals nie rozważam w kontekście mody, ale stylu.
Zawsze dbam o to, żeby w moich ubraniach nie było rażącego
dużego logo, bo czuję się przygnieciona jego ciężarem. Wielkość
logo jest wprost proporcjonalna do kompleksów. Jedyna bluza
Adidas z dużym logo, którą mam (bardzo nieudany prezent od osoby, która mnie dobrze nie zna) wylądowała na półce rzeczy do biegania. Nie jestem bilbordem, więc logo musi znać swoje miejsce
i rozmiary.
Niepoprawnie wyrazista
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Na maksa kolorowe – to dla mnie najważniejszy atrybut, kiedy kupuję ubrania. Im więcej kolorów, tym większe moje przywiązanie
do rzeczy. Kiedyś, na plaży w Cannes, podczas festiwalu kreatywności, tak a propos marek, ktoś przypadkowo zabrał moją bluzę (jak
się okazało przypadkowo, ale oczywiście moja pierwsza myśl na temat tej osoby była mało życzliwa i wyrozumiała). Przez 3 godziny,
kiedy myślałam, że już koniec (tak, mam tendencje do dramatyzowania) próbowałam ją kupić przez internet z jakiegokolwiek zakątka świata (nie znalazłam). Całe szczęście, że została zwrócona.

#3

Value for money
Rzeczy są tylko rzeczami. Obawiam się poświęcać czas na dbanie o
nie. Rzeczy są dla mnie, nie ja dla nich (tak przynajmniej racjonalizuje mój brak umiejętności noszenia rzeczy dobrze). Więc fakt, że
bluza może ze mną przetrwać dwie podróże jest zdumiewający! Po
5 miesiącach, kiedy noszę ją codziennie (bo nie mam nic innego) już
czeka na drugą podróż – szacun! Po trzeciej podróży nie mogę powiedzieć, że wygląda jak nowa, ale na pewno pojedzie ze mną kolejny raz. I pomiędzy podróżami również noszę tę bluzę, żeby przypominała w deszczowe, szare dni, że gdzieś jest piękny świat
pingwinów na Antarktyce, i ja i moja bluza o tym pamiętamy. Więc
razem raźniej.

#4

Krótkie serie
Oprócz trampek i 2 bluz nie pamiętam, żebym kiedykolwiek spotkała kogoś w moim Originals. Bardziej niż tego, że ktoś jest w takim samym ubraniu jak ja, nie cierpię tylko pytania: „A co to jest?”.
Nie chcę mówić, co to jest, bo nie chcę, żeby ktoś miał to samo –
tak, nie należę do wielkich brandowych altruistek (pewnie nienajlepszy ze mnie influnecer).
Nie mam tego problemu z Adidasem. Mogę śmiało powiedzieć,
skąd coś mam, bo najprawdopodobniej dana rzecz jest już niedostępna. Polowałam na buty projektu Jeremiego Scotta. Weszłam na
stronę Adidasa godzinę po tym, jak się pojawiły. Była dostępna tylko jedna para każdego rozmiaru (poza moim). A tak bardzo chciałam je mieć. Dwa dni później dostałam powiadomienie, że ktoś je
zwrócił – i proszę bardzo udało się! Jedyne 37 były moje!

#5

Ma pazura i nie boi się go użyć
Buty Jeremiego Scotta, o których wspomniałam wyżej, są, łagodnie
mówiąc, kontrowersyjne. Żółto-zielono-różowe i na dodatek w kropki. Dla mnie to była miłość od pierwszego spojrzenia. Dla większości
osób jest to szok od pierwszego spojrzenia. Moja miłość jest jednak
trwała i nieugięta – nie jest w stanie zniszczyć jej żadne krzywe
spojrzenie lub komentarz w stylu: „Fajne, ale po co to różowe? Czy
kupiłaś je na dziale dziecięcym?”. Noszę je dumnie. Podobnie, jak
niektóre rzeczy z linii Rity Ory. Spodnie z siatką po bokach cały

O silnych markach mody

26.

czas zbierają komentarze typu: „Co to jest? No co to jest?!”. To jestem ja! Originals ma na drugie imię Julia, więc nie ma sensu się
zastanawiać, czy nie przegięłam. Jestem jaka jestem – to, co dla
mnie jest normą, może być dla innych przegięciem. Co robić? Na
pewno nie się przejmować.

#6

Marka, która oszczędza czas
Kocham zakupy, ale nie lubię ich robić. Nie lubię dużych sklepów.
Chcę kupować łatwo, szybko i przyjemnie. Nie chcę dużego wyboru i częstej zmiany kolekcji. Uwielbiam, że sklep Adidasa jest jak
segmentacja marketingowa – wiadomo, co gdzie jest, jak to znaleźć
i jak odrzucić co niepotrzebne.

#7

Marka zmienna jest
Zmienia się, ale w obrębie tego, kim jest. Żeby wiedzieć, jakie są jej
granice, gdzie to jest jeszcze ona, a gdzie już poszła za daleko, marka
musi mieć świadomość. Za każdym razem, kiedy mi się wydaje, że
już lepiej być nie może, po godzinie przychodzi seria Red Dragon
i myślę sobie „Wow, co za polot, co za zestawienie kolorów!”. Jak
można być tak spójnym i zaskakującym jednocześnie? Może to właśnie określa dobrą markę?

#8

Nie jest to artykuł sponsorowany – tylko miłosny. Miałam potrzebę
podzielić się tym, co bardzo lubię, bo moje ubrania i bycie sobą, czyli odważnie kolorową, to często moja cecha wyróżniająca, w dużym stopniu dzięki tej właśnie marce. Budowanie marki to jest
wielka dyscyplina. I lubię Adidasa za to, że z żelazną dyscypliną
podchodzi nie tylko do kwestii sportu, ale również do kwestii stylu
i marketingu.
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Lovebrands
– marki,
które
kochamy
ponad
wszystko
Kasia Kwiecień
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Tatuaż z logo to nie zawsze wynik przegranego zakładu. Silna identyfikacja z wartościami marki nierzadko przeradza się w szczerą
miłość. Pokolenia Millenialsów i Zetek oczekują emocji, zaangażowania i prawdy. Nie każda marka sprosta temu wyzwaniu. Trzeba
być kimś więcej dla swojego odbiorcy. Kim? Lovemarką.
Kevin Roberts, wieloletni dyrektor zarządzający jednej
z najlepszych agencji reklamowych na świecie, Saatchi & Saatchi,
opracował koncepcję Lovemarks – marek, które po prostu kochamy.
Ich istotą jest bezwarunkowa lojalność odbiorców marki budowana
w oparciu trwałe relacje, w myśl zasady, że miłości i szacunku nie
można kupić. W tym rozumieniu kluczowe w podejmowaniu decyzji
konsumenckich są emocje, a nie racjonalność. Wyróżnia się 6 podstawowych i 6 wtórnych emocji: radość, smutek, gniew, strach, zaskoczenie i wstręt oraz miłość, poczucie winy, wstyd, dumę, zawiść, zazdrość.
Jak wobec tego stworzyć Lovemarkę?

1. Twoim celem powinno być zbudowanie trwałej i autentycznej
relacji ze społecznością (nie klientem, a człowiekiem).
2. Podstawą tej relacji jest szacunek, rozumiany jako reputacja
i zaufanie.
3. Zaufanie powoduje ciągłe i trwające długi czas używanie danego produktu. Do niego potrzebna jest jeszcze miłość do marki.
4. W przeciwieństwie do marek, lovebrandy nie muszą być jasno
zdefiniowane ani opierać się o sztywne założenia.
5. Według Kevina Robertsa są ikoniczne, a ich bazą jest „dusza”
marki, pasja i kreatywność. Dzielą się opowieścią, która jest natchnieniem dla innych.
6. Tajemniczość, zmysłowość i intymność, to trzy cechy, bez których stworzenie Lovemarki jest niemożliwe.
Klienci muszą mieć poczucie tworzenia tej marki. Dlatego to właśnie konsument – człowiek, a nie zbiór danych z Google Analytics
czy opis z księgi marki, powinien być punktem początkowym i wyznacznikiem działań. Nie wyobrażenie tego klienta, ale to, jaki jest
w rzeczywistości.
Nike – Just did it
Ludzie chcą być częścią świata swojej Lovemarki. Chcą, żeby była
ich kumplem, takim, w którego towarzystwie dobrze jest się pokazać. Aby nawiązać relację i ją utrzymać, potrzeba strategicznych
ram i specjalisty, który będzie nadążał za tempem życia odbiorcy.
Autentyczne i napędzane przez społeczność marki to nie jest stan
trwały, a proces, który wymaga nakładów pracy.
Z punktu widzenia budowania marki, Nike realizuje swoją misję na każdym polu: reklamowym (kampania „Find your greatness”
z 2015 r. pokazywała, że każdy może osiągać sukces według własnej
miary, a ubiegłoroczna „Believe in more”, że na to kim jesteśmy,
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składa się to, co robimy), mediów społecznościowych (prawie 72
mln obserwujących na Instagramie) i akcji niestandardowych. Nie
zapomina przy tym o dostarczeniu niezawodnego produktu
i obsługi.
Nike nie robi obuwia, kreuje rzeźbę, którą ludzie chcą nosić. Nie
tworzy przestrzeni sprzedaży, a doświadczenia. Wykorzystuje każdą
okazję do przekucia designu w swoją reputację, czym zyskuje lojalność. Marka doskonale rozumie potrzeby, obawy i oczekiwania biegaczy, więc docierając do insightów będących podłożem poszukiwania towarzysza do biegania i braku motywacji do regularnych
ćwiczeń, zainicjowała Nike+ Run Club. Dzięki aplikacji mobilnej
wspiera początkujących w podjęciu decyzji o wprowadzeniu aktywności fizycznej do życia oraz w chwilach zawahania. Bardziej
doświadczonych mobilizuje do utrzymywania tempa, osiągania
najlepszych wyników i ciągłego przesuwania swoich granic.
Inspiruje do bycia najlepszym, bo każdy może się nim stać.
Potrzebujesz tylko pozytywnego, kumpelskiego kopniaka, zgodnie
ze sloganem, „Just do it”. Ludzie, których łączy wspólna pasja, rozumieją się, mówią tym samym językiem i mają podobne emocje.
Marka pasuje do danego kontekstu, dlatego zdobywa nie fanów, nie
klientów, a lojalnych przyjaciół - ambasadorów, a nawet wyznawców. Trzeba jednak uważać, żeby nie zawieść ich zaufania i spełniać
obietnicę. Bazując właśnie na tych założeniach skonstruowano filozofię Nike+ Run Club:

1.
2.
3.
4.

Wszyscy jesteśmy biegaczami.
Nie jesteśmy tylko biegaczami. Jesteśmy sportowcami.
Każdy bieg ma swój cel.
Podchodź z pokorą do każdego treningu. Nie obawiaj się
żadnego.
5. Poznaj swoje słabości. I pokonaj je.
6. Dostrzegaj osiągnięcia na każdym kroku.
7. Wierzymy w Ciebie nawet wtedy, kiedy Ty wątpisz.”
Nike bierze odpowiedzialność nie tylko za lokalne zgrupowanie
biegaczy, ale też eksperckie plany treningowe i przygotowanie merytoryczne członków klubu. Doradza w sprawie najważniejszego
elementu stroju sportowca, czyli butów. Produkt marki został naturalnie wpleciony nie tylko w storytelling i jej tożsamość, ale przede
wszystkim w doświadczenia.
W ich budowaniu Nike nie ma sobie równych, o czym przekonaliśmy się też dzięki platformie NIKEiD. Marka nie zachęca do kupowania nowej pary butów, a zaprasza do zabawy, użycia własnej
kreatywności i innowacji, do zaprojektowania obuwia, zrobienia
czegoś twórczego. Personalizację w innym wymiarze widzimy
dzięki „Flyease”. Narracja Nike opiera się na historii chorującego od
lat na porażenie mózgowe Matthew Walzera. Poznajemy
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dorastającego chłopaka, którego marzeniem było samodzielne zakładanie butów. Przez całe życie nosił buty do koszykówki Nike, bo
tylko one zapewniały odpowiednie wsparcie kostek podczas chodzenia. Zanim poszedł do college’u, był w stanie sam się ubrać, ale
nie zasznurować obuwie, co wprawiało go w zakłopotanie przeradzające się w zażenowanie połączone z frustracją. Bohater tej opowieści reprezentuje grupę z konkretnymi potrzebami, dlatego designer Tobie Hatfield pamiętał o tym, że rozwiązanie musi być
skalowalne do masowej produkcji. Projektanci potrzebowali 3 lat,
aby przeanalizować problem i przetestować prototypy, aż w efekcie
pokazano LeBron Soldier 8 FLYEASE – buty z zamkiem błyskawicznym i otwarciem w okolicy zapiętka, ułatwiające ich zakładanie – przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Tym samym Nike
potwierdza, że każdy, kto ma ciało jest atletą i wypełnia swoją
obietnicę.
Marka zajmuje 18 miejsce rankingu Best Global Brands
Interbrand (najwyższe z branży mody), a tuż za nią plasują się Louis
Vuitton i H&M. Podobnie jest w zestawieniu najbardziej wartościowych marek odzieżowych świata Brand Finance: Nike utrzymała
pierwsze miejsce, na drugim znajduje się szwedzki gigant, a na
trzecie wkroczyła Zara. Opinia Lovemark nie jest zachwiana nawet
przez wpadki czy błędy. Odbiorca marki kocha, więc wybacza. Na
uwielbienie do Nike nie wpłynęła sprawa koszulek mających upamiętnić Masakrę Bostońską, których launch nastąpił podczas tragicznych wydarzeń maratonu w Bostonie (od wybuchów bomb
zginęły 3 osoby, a 170 zostało rannych), ani angażowanie kontrowersyjnych sportowców jako twarzy firmy. Ambasadorem marki
z hasłem „Jestem kulą w komorze broni” był Oscar Pistorius, niepełnosprawny lekkoatleta, który zastrzelił swoją dziewczynę, czy ukarany za doping sprinter Justin Gatling.
Gucci – chwilowa moda, czy Lovemark?
Znane marki przeżywają wzloty i upadki razem ze swoimi dyrektorami kreatywnymi. W przypadku mody luksusowej są nierozłącznym tandemem. W 2015 roku rewolucja dotknęła Gucci, z firmą
rozstała się Frida Giannini, a na jej miejsce Marco Bizzarri wprowadził Alessandro Michele. W ten sposób rozpoczął się nowy rozdział
w historii włoskiej marki. CEO Gucci poszukiwał osoby, która sprawi, że ten dom mody znów będzie ikoną. Dzięki Michele logo
z dwiema odwróconymi literami G stało się najbardziej pożądanym
dodatkiem sezonu. Pod jego władzą zbudował magiczny świat przepełniony sztuką, tęsknotą za przeszłością, ale w tajemniczym i sensualnym wydaniu. A takie emocje i cechy są konieczne do spełnienia warunków Lovemarki. Współpraca dyrektora kreatywnego
i Glena Luchforda, fotografa i filmowca, zaowocowała odwrotem od
znanego, ale już nie tak seksownego, wizerunku Gucci, który zapoczątkowany został przez Toma Forda. Wyraziste i pełne ekspresji
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historie wciągają nie tylko klientów marki, ale wszystkich, którzy
chcieli by być częścią tego świata. A Michele wychodzi im naprzeciw. Zamiast po prostu ogłaszać sprzedaż limitowanej edycji koszulek, promuje je przez murale ilustratorki Aleksandry Hicks
w Nowym Jorku i Mediolanie.
NetBase, agencja zajmująca się analizami mediów społecznościowych sprawdziła, które marki budzą najbardziej pozytywny
sentyment wśród internautów. W branży mody konkurencję zdeklasowała Nike, ale Gucci znalazła się na bardzo dobrym, 39 miejscu w rankingu wszystkich sektorów, z łączną liczbą 809,540
wzmianek wyrażających uwielbienie do tej marki. Co jest istotne
z perspektywy zmiany grupy z największą siłą nabywczą. Na rynek
wkroczyło nowe pokolenie: młodych, bogatych dzieciaków znanych
gwiazd showbiznesu, spadkobierców globalnych liderów biznesu
i zdeterminowanych do osiągnięcia sukcesu aspirujących ludzi, którzy stali się wzorami do naśladowania dla Millenialsów i Zetek. A ci
ciągle są online i kształtują własne społeczności, dla których są liderami opinii. Zaangażowanie ich do promocji marki, a tym samym
pozwolenie na zidentyfikowanie się z nią reszcie świata, buduje relacje i tworzy silną więź. Gucci Gang, grupa nastolatek z Paryża, to
nowe „it girls”, muzy marki. Każda z nich jest inna, chodzą do różnych szkół, mieszkają w innych częściach miasta, a połączył je styl
oraz sposób, w jaki interpretują modę Alessandro Michele. Ale to
nie wszystko! Gucci pokochali też… twórcy ze świata hip-hopu.
Zadedykowali jej wiele utworów, m. in. „Gucci Gang”, „Gucci
Sneaks”, „I’m Gucci”. A piosenki czy wiersze piszemy zazwyczaj
tym, których kochamy.
Co więcej, włoska marka zręcznie wykorzystuje memy. Oparła
na nich kampanię „TFW Gucci” – This Moment When, promującą
zegarki. Liczby mówią same za siebie. Współpraca z artystami przy
tworzeniu memów przyniosła niemal 120 mln zasięg hashtagu
#TWFGucci, ponad 21 tys. komentarzy, a 2 posty spośród wszystkich osiągnęły większe zainteresowanie niż pozostałe zdjęcia na
profilu marki na Instagramie.
Czy w XXI wieku trudno być Lovemarką? Z uwagi na zmienny
charakter rynku mody na pewno tak. Zanim jednak zadamy sobie
pytanie, czy nasza marka może stać się Lovebrandem, warto zastanowić się, co jest dla klientów ważniejsze. Produkt spełniający
funkcję ubrania czy marka, która pozwala podkreślić własną tożsamość i zbudować swój wizerunek.
Źródła:
Kevin Roberts „Lovemarks: The future beyond brands” · http://www.lovemarks.com/lovemark/nike/ · https://www.forbes.com/sites/
samanthasharf/2014/04/04 teens-and-20-somethings-love-apple-sony-and-nike-but-should-investors/#30842a981480 · http://
brandirectory.com/league_tables/table/apparel-50-2017 · https://www.slideshare.net/cultbranding.com introduction-to-cult-brandingthe-truth-behind-customer-loyalty/3-The_Power_of_CULT_BRANDING · Raport NetBase Brand Passion Report 2016
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Poznasz go po efektach.
Skuteczny PR, 8 września 2017 r., Warszawa
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piszą dla nas

Agnieszka Polkowska
— trendwatcher i CEO studia Trendspot,
head of trends w kolektywie POP UP GRUPA

Julia Izmałkowa
— psycholog, CEO IZMAŁKOWA – pierwszej w Europie
agencji badawczej specjalizującej się w wykorzystywaniu
psychologii kłamstwa oraz etnografii dla marketingu
i biznesu. IZMAŁKOWA opracowała autorską metodę badań
łącząc etnografię, psychologię oraz socjologię. Na tych
fundamentach cały czas tworzy nowe techniki badawcze
pomagając firmom znaleźć strategiczne insighty, które są
wykorzystywane do tworzenia unikalnej komunikacji,
innowacyjnych produktów czy bardziej przyjaznej kultury
organizacji. Obszerna wiedza Julii o człowieku, powoduje,
że jest określana mianem HUMANOLOGIST. W prasie
regularnie publikowane są jej teksty, w których porusza
najważniejsze tematy związane z naturą ludzką. Na swoim
blogu promuje psychologię poprzez historie swoje i ludzi
z całego świata. Rocznie jako #TravellingCEO odbywa około
50 lotów, jeżdżąc po świecie i prowadząc badania, wykłady
i szkolenia dla marek z listy FORTUNE 500.

Kasia Kwiecień
— prowadząca pierwszy polski blog o brandingu
mody Fashion Branding, którego misją jest nadawanie
znaczenia modzie. Specjalistka ds. marketingu w Domodi.pl,
wiodącej firmie w kategorii fashion marketplace w Polsce,
gdzie zajmuje się wizerunkiem i contentem. Buduje strategie
komunikacji i tworzy treści copywriterskie dla agencji
reklamowych. Autorka kilkudziesięciu eksperckich
artykułów o modzie i kreowaniu marek.
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piszą dla nas

Marta Górazda
— strateg i business designer. Niezależny konsultant
marketingowy. W pracy kieruje się klientocentryzmem
– projektowaniem biznesu, produktów i komunikacji z myślą
o klientach. Certyfikowany moderator design thinking
i szkoleniowiec. Autorka bloga martagorazda.pl

Olka Kaźmierczak
— ekspert biznesu mody, strateg, konsultant marek
modowych. Aby kompleksowo wspierać branżę mody
w rozwoju, założyła pierwszą w Polsce szkołę biznesu
mody Fashion PR Talks oraz kolektyw strategiczny POP UP
GRUPA. Budowała strategie marek i komunikacji dla
brandów Gosia Baczyńska, Loft37, LOUS, TOVA, Echo,
Weave i innych. Mówczyni i szkoleniowiec. Jako pierwsza
na tak szeroką skalę poruszyła temat strategicznej
komunikacji w branży mody. Inicjatorka autorskich
wykładów i szkoleń na uniwersytetach w całym kraju.
Autorka bloga o komunikacji w branży mody
olkakazmierczak.com (niegdyś Fashion PR Girl) oraz
eksperckich komentarzy i tekstów publikowanych m.in.
w takich tytułach jak Gazeta.pl, „Puls Biznesu”, Elle.pl,
Nowymarketing.pl, „Wysokie Obcasy Extra”. Polskie „Elle”
nazwało ją jedną z reprezentantek „generacji talentów”.
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o Fashion PR Talks

Fashion PR Talks to pierwsza w Polsce szkoła biznesu
mody. Założona w 2015 r. w Warszawie wspiera kreatywność i przedsiębiorczość w sektorze mody w tej części Europy.
Co roku Fashion PR Talks to ponad 30 multidyscyplinarnych kursów dla branży mody, autorskie podręczniki
oraz forum biznesu mody Fashion Talks. W Fashion PR
Talks uczą aktywni zawodowo profesjonaliści, mający w
portfolio takie marki jak Dior, Swarovski, Agent
Provocateur czy ELLE. Eksperci, którzy z zaangażowaniem dzielą się swoją praktyczną wiedzą.
Ale Fashion PR Talks to nie tylko szkoła. To społeczność
wykształconych, zainteresowanych i interesujących osobowości, które oprócz wysokiej jakości nauczania szukają realnych możliwości rozwoju. Dlatego też Fashion
PR Talks wspiera networking, pośredniczy między
uczestnikami szkoleń a pracodawcami oraz angażuje się
w wydarzenia edukujące branżowe talenty.
W perspektywie długofalowej, misją Fashion PR Talks
jest profesjonalizacja branży mody, a co za tym idzie
umocnienie lokalnego wzornictwa na globalnej mapie
mody. Im silniejsze są nasze marki zagranicą, tym bardziej konkurencyjny może być rodzimy rynek.

Fashion PR Talks
Creating opportunities.
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