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Εισαγωγή
Branding: Μια από τις πιο σημαντικές περιοχές του σύγχρονου marketing.
Η καταγωγή του όρου "brand" προέρχεται από την αμερικανική Δύση, όπου οι
κτηνοτρόφοι ιδιοκτήτες κοπαδιών χρησιμοποιούν μια πυρωμένη σιδερένια σφραγίδα
(branding iron) για να αποτυπώνουν στο δέρμα των ζώων τους κάποιο μοναδικό σήμα
που τα διαχωρίζει ως ιδιοκτησία τους.
Το όνομα ενός brand (brand name) αναγνωρίζει το προϊόν προφορικά, το
σήμα ενός brand (brand mark) το αναγνωρίζει οπτικά, ενώ το σήμα κατατεθέν
(trademark) είναι το νομικά κατοχυρωμένο σήμα (σύμβολο) ή όνομα.
Με τον όρο branding εννοούμε την προσπάθεια δημιουργίας μίας επώνυμης
μάρκας (brand), προϊόντος ή υπηρεσίας. Διαμορφώνεται με άλλα λόγια το όνομα, το
σύμβολο, το όραμα, ο σχεδιασμός ή συνδυασμό τους, έτσι ώστε η εταιρία και το
brand να αναγνωρίζεται και να ξεχωρίζει μεταξύ άλλων εταιριών και brand της ίδιας
κατηγορίας.
Το branding επιτρέπει σε έναν οργανισμό - επιχείρηση να δημιουργήσει μια
θετική προδιάθεση γύρω από την ίδια ή το προϊόν της, που προκύπτει από την
ικανοποίηση που δίνει στον πελάτη και που οδηγεί σε επανειλημμένη χρήση και
αγορά. Όσο ισχυρότερη είναι η θετική επιρροή του brand στην αντίληψη του πελάτη
τόσο καλύτερες είναι οι προοπτικές πωλήσεων και μεγαλύτερα τα οικονομικά οφέλη
για την επιχείρηση.
Η θετική αυτή επιρροή μπορεί να είναι το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων
λειτουργικών ή και συναισθηματικών. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του προϊόντος
είναι από τους πλέον προφανείς και βασικούς παράγοντες. Σε αυτό το τομέα
αναλαμβάνουν δράση τα σχεδιαστικά τμήματα (οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί
ευχρηστίας) καθώς και ομάδες χρηστών που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την
ανατροφοδότηση και επανασχεδίαση.
Το όνομα μπορεί επίσης να είναι ένας θετικός παράγοντας, αλλά λιγότερο
χειροπιαστός, όπως συμβαίνει με πολλά προϊόντα πολυτελείας. Το όνομα μιας
επιχείρησης και η εγγύηση που παρέχει για τα προϊόντα της είναι επίσης ένας άλλος
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θετικός παράγοντας, ενώ η διαφήμιση και οι συνειρμοί που προκαλεί μπορεί να είναι
επίσης θετικοί σε πολλές ομάδες καταναλωτών.
Γενικότερα, ο τρόπος που επιλέγεται για την επικοινωνία και οι συσχετισμοί
που δημιουργούνται στο υποσυνείδητο του υποψήφιου καταναλωτή αποτελούν ένα
πολύπλοκο σύστημα που το διαχειρίζονται οι υπεύθυνοι επικοινωνίας κάθε
οργανισμού.
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Σκοπός
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής, στο πρώτο της μέρος, είναι η κατανόηση της
έννοιας της μάρκας (brand), η κριτική ανάλυση του συνόλου των ενεργειών που
εφαρμόζουν οι εταιρείες στην προσπάθεια τους να μετατρέψουν ένα μέρος τους ή
ακόμα και το σύνολο τους σε μάρκα ή να ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα,
χρησιμοποιώντας μεθόδους που τους παρέχει το branding.
Επίσης, αξιολογούνται οι τρόποι με τους οποίους γίνεται αυτό καθώς και τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της διαδικασίας, τόσο για την εταιρεία ή
τον οργανισμό, όσο και για τους καταναλωτές.
Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η προσέγγιση μιας ήδη εδραιωμένης μάρκας
στην αγορά (Microforce ELECTRONIC), η αναζήτηση της προβληματικής περιοχής
και η πρακτική εφαρμογή επ’ αυτής, των μεθοδολογιών που αναλύθηκαν στο πρώτο
μέρος. Η επεξεργασία των δεδομένων όπως η κατάσταση της μάρκας τώρα (πυρήνας,
φήμη, ιστορία, αξίες, στρατηγική) το απευθυνόμενο κοινό, οι ανταγωνιστές κ.α.
γίνεται με τα εργαλεία του branding με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της
επικοινωνίας.
Η στρατηγική πρόταση αποσκοπεί στην ανάδειξη και επικοινωνία των αξιών
της μάρκας στο απευθυνόμενο κοινό. Η ανάλυση των ανταγωνιστών προσφέρει την
δυνατότητα επιλογής ξεχωριστών στοιχείων (χρώμα, γραφή, εικονικοί κόσμοι) που
οδηγούν στην διαφοροποίηση. Η ουσιαστική και εκ’ βάθος έρευνα που έγινε για το
απευθυνόμενο κοινό, τον βιωματικό του κόσμο, τις ανάγκες του, τις κοινωνικές
τάσεις του δείχνουν τον δρόμο της κατάλληλης τοποθέτησης της μάρκας. Τέλος οι
αναζήτηση των νέων τάσεων της κοινωνίας αλλά και του χώρου δράσης της μάρκας,
συμπληρώνουν την πρόταση με σκοπό να προλάβουν ή και να προβλέψουν
μελλοντικές αλλαγές.

Δομή
Η εργασία αποτελείται από δύο ενότητες. Στην μεν πρώτη, η οποία αποτελεί
το θεωρητικό μέρος, επιχειρείται η κατανόηση και η ανάλυση βασικών όρων και
εννοιών μέσω μίας ενδελεχούς μελέτης της βιβλιογραφίας. Στη δε δεύτερη,
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διενεργείται μια προσέγγιση εφαρμογής της εταιρίας Microforce ELECTRONIC με
σκοπό την αναβάθμιση της επικοινωνίας της.
Συγκεκριμένα, ο στόχος του πρώτου κεφαλαίου είναι η ανάλυση του όρου
brand (μάρκα), η καταγραφή των συστατικών και των χαρακτηριστικών του και η
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται αντιληπτό στα κοινά του.
Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή των εξελίξεων που
έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια και έχουν αλλάξει άρδην τα δεδομένα των
αγορών παγκοσμίως. Γι’ αυτόν τον λόγο αναφέρεται η αλλαγή στον τομέα της
επικοινωνίας και της διαφήμισης, η ανάγκη εστίασης στο εσωτερικό κοινό του brand
και η υποχρέωση των εταιριών για τον εμπλουτισμό των προϊόντων και των
υπηρεσιών τους με σαφή συναισθηματικά οφέλη.
Τέλος σε αυτό το κεφάλαιο, αξιολογούνται τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα που δημιουργούνται για τις εταιρίες αλλά και για τους καταναλωτές
από την εφαρμογή ενεργειών που οδηγούν στην δημιουργία brand.
Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε μία πρώτη προσέγγιση του όρου
branding. Οι ορισμοί και οι κατευθύνσεις που δίδονται, αναλύουν τις ικανότητες και
τις δυνατότητες που παρέχει το branding στην σύγχρονη επιχείρηση. Η αρχιτεκτονική
θα κληθεί να ακολουθήσει η μάρκα είναι μια σημαντική απόφαση της εταιρίας και
αποσκοπεί στην κατάλληλη και αποδοτική διαχείριση. Τα είδη των διαθέσιμων
αρχιτεκτονικών καταγράφονται στην συνέχεια του κεφαλαίου.
Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται σε πρακτικές εφαρμογές που έχουν σκοπό
την ενδυνάμωση, την καθιέρωση και την εδραίωση του brand στο μυαλό του
καταναλωτή. Η δημιουργία σχέσεων και συσχετισμών είναι μια από της βασικότερες
στρατηγικές τοποθέτησης και έχει ευρεία εφαρμογή στην σύγχρονη επικοινωνία. Οι
άλλες, εξίσου χρήσιμες, πρακτικές που εξετάζονται έχουν να κάνουν με την
συνδημιουργία μάρκας, τα εξατομικευμένα προϊόντα και τις επεκτάσεις σε άλλες
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.
Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τρία θεωρητικά μοντέλα ανάπτυξης
brand. Τα μοντέλα μπορούν να εφαρμοστούν είτε σε ήδη υπάρχοντα brand, με σκοπό
την αναβάθμιση της επικοινωνίας τους, είτε στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό,
το κτίσιμο της μάρκας από το μηδέν.
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Στο έκτο, και τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους της πτυχιακής
εργασίας, αναδεικνύονται και καταγράφονται τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο
σχεδιαστής και τα οποία είναι η μάρκα, η ανταγωνιστές, το απευθυνόμενο κοινό και
οι τάσεις.
Τα τελευταία τρία κεφάλαια απαρτίζουν το πρακτικό μέρος της εργασίας.
Έτσι, στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αναφορά των αποτελεσμάτων της συνέντευξης,
που έγινε στην διοίκηση της μάρκας, και αφορούν αποκλειστικά την μάρκα.
Η χρήση των υπόλοιπων πληροφοριών λαμβάνει χώρα στο κεφάλαιο που
ακολουθεί, όπου εφαρμόζονται τα εργαλεία της μεθοδολογίας. Σύμφωνα με αυτά
αξιολογείται η επικοινωνία της μάρκας και των ανταγωνιστών της στο διαδίκτυο,
αναλύεται εις βάθος και τμηματοποιείται το απευθυνόμενο κοινό και τέλος
καταγράφονται οι τάσεις της αγοράς (κοινωνικές, σχεδιαστικές, αισθητικές κ.α.).
Στο τελευταίο κεφάλαιο προτείνεται μία επικοινωνιακή στρατηγική πρόταση
για την μάρκα που θα της επιτρέψει να κατανοήσει, να αναδείξει και να
επικοινωνήσει αποδοτικά τις αξίες της.
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1. Το Brand και οι παράμετροί του
1.1 Εισαγωγή
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανάλυση του marketing εισάγεται αρχικά με
την αναγνώριση της αγοράς, την κατανόησή της και την ανάπτυξη ενός προϊόντος
που σαν σκοπό έχει την πλήρωση των αναγκών της αγοράς.
Ένα προϊόν είναι απλά καταρχήν ένα φυσικό αντικείμενο ή μια υπηρεσία. Από
την άλλη πλευρά, ένα brand, είναι και ένα προϊόν εμπλουτισμένο με σαφή
λειτουργικά και συναισθηματικά οφέλη. Τα προϊόντα εναλλάσσονται ενώ το brand
κτίζει αξία. Τα brand δεσμεύουν τον καταναλωτή, προκαλούν μια συναισθηματική
αντίδραση και διατηρούν μια συνεπή παρουσία. Από πλευράς στρατηγικής, τα brand
μπορούν οριστούν σαν την σχέση ανάμεσα στην εταιρία και τον καταναλωτή. Από
την άποψη της τακτικής το brand αποτελεί ένα αξιόπιστο μήνυμα που εφάπτεται με
τον καταναλωτή σε όσο περισσότερα σημεία επαφής είναι δυνατό.
Ένα brand μπορεί να θεωρηθεί ως μία υπόσχεση προς τον καταναλωτή.
Μεταφέρει διαρκώς ένα φερέγγυο, απτό και συναισθηματικό όφελος. Εξ αιτίας της
απόλυτης εστίασης στον ποιοτικό έλεγχο στα εστιατόρια GOODY’S, το γεύμα, το
περιβάλλον καθώς και η συμπεριφορά είναι αυτά ακριβώς που ξέρει και αναμένει ο
καταναλωτής σε οποιοδήποτε κατάστημα ανά την Ελλάδα. Η συνέπεια αυτή κάνει
την αλυσίδα των εστιατορίων ένα ισχυρό brand.

1.1.1 Ορισμοί
Στο λεξικό της διοίκησης επιχειρήσεων (The Dictionary of Business and
Management of Oxford University Press) η μάρκα ορίζεται ως ένα όνομα, σήμα ή
σύμβολο που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των προϊόντων ή των υπηρεσιών
των εταιριών και την διαφοροποίηση αυτών από τα αγαθά των ανταγωνιστών.
Τα σύμβολα και τα λογότυπα αποτελούν ένα μόνο μέρος της μάρκας επομένως
ο παραπάνω ορισμός δεν είναι ολοκληρωμένος. Ένας από τους σημαντικότερους
ανθρώπους στην βιομηχανία της διαφήμισης, ο Walter Landor είπε « Με απλά λόγια
το brand είναι μία υπόσχεση. Μέσω της αναγνώρισης και της απόδειξης της

12

γνησιότητας ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, μεταφέρεται ένα τεκμήριο
ικανοποίησης και ποιότητας».
Επίσης στο βιβλίο «Building Strong Brands» ο David Aaker παρομοιάζει την
μάρκα ως ένα «πνευματικό κουτί» και ορίζει την έννοια του brand ως «ένα σύνολο
προσόντων ή τάσεων που συνδέονται με το όνομα και το σύμβολο του brand ώστε να
προσδώσουν προτιθέμενη αξία στο προϊόν ή στην υπηρεσία»[1].
Με βάση τον ορισμό του David Aaker συνάγεται ότι: το brand είναι ένα
προσδιορίσιμο αγαθό ή υπηρεσία, αναβαθμισμένο έτσι ώστε ο αγοραστής ή ο
χρήστης να αντιλαμβάνεται σχετικές και μοναδικές προστιθέμενες αξίες, οι οποίες
ταιριάζουν στενά με τις ανάγκες του, δημιουργούν τάσεις ζωής (life-styles) και τον
κατευθύνουν σε μια νέα φιλοσοφία ζωής.
Το brand επομένως παρέχει σε συγκεκριμένους καταναλωτές, συγκεκριμένες
ανταποδοτικές εμπειρίες, που τους κάνουν χαρούμενους όταν αποχωρίζονται τα
χρήματά τους και τους ικανοποιούν στη πορεία.
Από τους παραπάνω ορισμούς εξάγονται κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.
Καταρχήν το brand (δηλαδή η μάρκα) είναι πολύ διαφορετικό και διαφοροποιημένο
από το προϊόν ή την υπηρεσία και αυτό γιατί το brand είναι άυλο και υπάρχει μόνο
στο μυαλό των καταναλωτών. Πέραν τούτου, ο βαθμός αφοσίωσης στο brand
βασίζεται στις διαφορετικές προσλαμβάνουσες αντιλήψεις που έχουν διαφορετικοί
άνθρωποι. Τέλος, γίνεται σαφές ότι για να κτιστεί ένα brand δεν φτάνει μόνο μία
αποδοτική επικοινωνία και ένα συμπαθητικό λογότυπο. Το brand κτίζεται μέσω της
συνολικής εμπειρίας που προσφέρει.

1.1.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά του brand
Υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την
δημιουργία brand. Πρωταρχικό ρόλο κατέχει ο σχεδιασμός μια σταθερής
στρατηγικής. Προϊόντα που αλλάζουν συνεχώς στρατηγικές και στόχους, όσον
αφορά στην τοποθέτησή τους στην αγορά, δεν μπορούν να εδραιωθούν στο μυαλό
του καταναλωτή. Η ίδια η αντίληψη του καταναλωτή είναι αυτή που τελικά φτιάχνει
το brand. Όταν ένα σύγχρονος άνθρωπος σκέφτεται κατάστημα για να πιει καφέ,
τώρα πια σκέφτεται τα Starbucks, την παγκόσμια αλυσίδα καφέ, που αποτελούν
αναμφίβολα ένα πετυχημένο brand και ένα σύμβολο που εμφανίζεται συχνά μπροστά
μας, όπως και στην εικόνα.
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Εικόνα 1.1: Starbucks, ένα αδιαμφισβήτητα παγκόσμια αναγνωρίσιμο σύμβολο.

Σημαντικό επίσης ρόλο κατέχει και η οπτική αντίληψη του καταναλωτή για το
brand. Η σταθερή εμφάνιση του brand είναι ο βασικός λόγος που ξέρει ο καθένας μας
το κομψό και ταχύτατο σύμβολο της Nike.

Εικόνα 1.2: NIKE, σύμβολο κομψό και… γρήγορο.

Το λογότυπο μιας επιχείρησης, το σύμβολο ή η λέξη, είναι από τα πιο
σημαντικά στοιχεία ενός brand γιατί το αντιπροσωπεύει οπτικά - και συνοπτικά - και
ως εκ τούτου εμφανίζεται στο ίδιο το προϊόν, στη συσκευασία του, στη διαφήμιση και
στο έντυπο υλικό της επιχείρησης ή του οργανισμού από τον οποίο προέρχεται.
Γενικότερα είναι κοινά παραδεκτό, ότι το όνομα είναι πολύ σημαντικό καθώς
προβάλει την αναγνώριση του brand και στην διαδικασία επικοινωνίας του
μάρκετινγκ [2].
Παρόλα αυτά, το λογότυπο δεν είναι πάντα κάτι θετικό για ένα brand, μπορεί
δηλαδή να μην έχει πάντα θετική επιρροή στους πιθανούς αγοραστές, και έτσι ο
σχεδιασμός του θέλει πάντα την απαιτούμενη προσοχή ώστε να εξασφαλίζει θετικά
αποτελέσματα.
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Εικόνα 1.3: Λογότυπο και σλόγκαν της NIKE

Κάθε οργανισμός έχει την ανάγκη να δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο
θα υπάρχει και θα κινείται ένα brand. Αυτή η πράξη ονομάζεται αρχιτεκτονική του
brand (brand architecture). Η αρχιτεκτονική αυτή οφείλει να είναι ξεκάθαρη,
κατανοητή και συνεπής. Στην καθημερινή πρακτική ανάλογα με τον τρόπο που
διαχειρίζονται οι οργανισμοί τα brand που κατέχουν, παρατηρούνται διάφορες
τακτικές.
Υπάρχουν οργανισμοί που χρησιμοποιούν ένα μόνο όνομα και ένα οπτικό
σύστημα για όλα τους τα brand, οργανισμοί που κατέχουν μια ποικιλία από brand τα
οποία όμως ενισχύονται από το όνομα, την φήμη και την οπτική ταυτότητα του
οργανισμού και επίσης υπάρχουν και οργανισμοί που κατέχουν διάφορα brand
αυτόνομα, χωρίς να διατηρούν καμία σχέση το ένα με το άλλο αλλά και με τον ίδιο
τον οργανισμό.

1.1.3 Αντίληψη του brand
Οι εν γένει αντιλήψεις των ανθρώπων για την έννοια και την σημασία των
brand διαφέρουν. Για κάποιους μπορεί να αποτελούν ένα απλά πολυδιαφημισμένο
καταναλωτικό προϊόν που το αγοράζεις, το μεταφέρεις στο σπίτι και το
χρησιμοποιείς. Για κάποιους άλλους τα εμπορικά καταστήματα και τα super market,
που πουλούν επώνυμα προϊόντα, θεωρούνται και αυτά brand. Συμφωνά με το
αμερικάνικο οικονομικό περιοδικό «Fortune», στην πρώτη θέση της λίστας με τις πιο
επιθυμητές-δημοφιλής εταιρίες στον κόσμο, βρίσκεται η αλυσίδα Wal-Mart [3]. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στο άρτιο σύστημα διανομής, στις χαμηλές τιμές, στη
παραγωγικότητα αλλά σύμφωνα και με την γνώμη πολλών ερευνητών [4], στη
δύναμη του brand. Για κάποιους άλλους όμως αποτελεί brand με έντονη
ωφελιμιστική συμπεριφορά, με προϊόντα χαμηλής ποιότητας, άσχημες συνθήκες
εργασίας και χαμηλούς μισθούς [5].
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Εικόνα 1.4: Wal-Mart. Από τις πρωτοπόρες σε θέματα επικοινωνίας.

Σε άλλη μερίδα ανθρώπων τα brand φαίνεται να αντιπροσωπεύουν μία πιο
υπερβολική και άγρια μορφή μιας κοινωνίας η οποία έχει μία σχέση πάθους με τον
καταναλωτισμό και την επίδειξη. Κατά την άποψη αυτών των ανθρώπων όσο πιο
άχρηστο, περιττό και φθηνό είναι ένα προϊόν τόσο πιο ποθητό μπορεί να γίνει αν
βρεθεί ένα ισχυρό όνομα και του προσδώσει όλα εκείνα τα αισθητικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά που αυτόματα το αναδεικνύουν σε μόδα. Κάποιοι λένε ότι τα brand
αντιπροσωπεύουν την καταναλωτική κοινωνία στην πιο αρρωστημένη μορφή της.
Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως ή ακόμα και οι ίδιοι με τους παραπάνω, αλλά σε
κάποια άλλη στιγμή της ημέρας, δύναται να αντιλαμβάνονται το brand διαφορετικά.
Για αυτούς μπορεί να είναι ένα σύμβολο, ένα λογότυπο, ένα αφηρημένο σχέδιο σε
ένα χαρτί, μία ιστοσελίδα ή μία επαγγελματική κάρτα. Μπορεί όμως να είναι και κάτι
το οποίο είναι τοποθετημένο σε κάτι ευμεγέθες όπως το ουραίο πτερύγιο του
αεροσκάφους. Στην παρακάτω εικόνα διακρίνεται ελάχιστα το λογότυπο της easyjet
στην άκρη του φτερού αλλά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα παραπέμπει σαφώς
στο brand.
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Εικόνα 1.5: Λογότυπο στο φτερό της easyjet.

Ωστόσο αυτού του είδους οι προσεγγίσεις, δηλαδή μερικά χρώματα με μια
αστεία γραμματοσειρά και ιδιαίτερα στην περίπτωση που είναι κάτι καινούργιο, τις
περισσότερες

φορές

δεν

χαίρουν

εκτίμησης

αντίθετα

περιφρονούνται

και

δημιουργούν καχυποψία. Τέτοιες πρακτικές συχνά αναφέρονται –περιφρονητικά- ως
ανακατασκευή (make over).
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η έννοια του brand περικλείει μία μεγάλη
και πολύπλοκη ιδέα [6]. Η άποψη αυτή βέβαια έμμεσα αναγνωρίζεται, αλλά σπανίως
αναφέρεται σαφώς. Ομάδες ανθρώπων με συγκεκριμένους τρόπους ζωής και
συμπεριφοράς, ή ιδέες όπως π.χ. ευφυές (intelligent) design μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο branding. Brands σαν και αυτά εμπεριέχουν θρησκευτικές αντιλήψεις και
συμπεριφορές, κοινωνικοοικονομικά θέματα, πολιτιστικές απόψεις ακόμα και
εκλογικές συνήθειες.
Συμπερασματικά, στην κατανόηση της μάρκας, το στιλ πολλές φορές
μπερδεύεται με την ουσία. Κατά μία άποψη αυτό δεν αποτελεί και τόσο μεγάλη
έκπληξη αφού στην προς τα έξω εικόνα, καθώς και στα ορατά στοιχεία του brand, τα
σύμβολα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Επί παραδείγματι, κάποιοι σε κάποιες
περιοχές λατρεύουν την σημαία την Αμερικής, λόγω αυτών που αντιπροσωπεύει, ενώ
κάποιοι άλλοι για τους ίδιους λόγους την καίνε.
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1.1.4 Η αξία και η περιουσία του brand
Σήμερα είναι εξαιρετικά εύφορο το κλίμα για τις εταιρίες, όποια μορφή και αν
έχουν αυτές, να λειτουργήσουν εκλεπτυσμένα προγράμματα branding. Η κάθε μεγάλη
εταιρία που διαχειρίζεται ένα ή πολλά brands προσπαθεί να τα διαφυλάξει με
υπερβάλλοντα ζήλο. Η ακαθόριστη αξία του brand είναι τις περισσότερες φορές πολύ
μεγαλύτερη από την αξία των καθορισμένων περιουσιακών στοιχείων μίας εταιρίας
(πχ. McDonald’s, Nestle, Danone) [7]. Παρόλα αυτά είναι πολύ δύσκολο για
κάποιους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ισχυρίζονται ότι το
διαφυλάττουν, να καταλάβουν τι πραγματικά είναι ένα brand, πόσο μάλλον να το
αξιολογήσουν.
Συνεπώς, ελάχιστοι εντός των brand κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των, από
που αρχίζουν και που τελειώνουν ή γιατί κάποιες φορές αλλάζουν. Ακόμη οι
Πρόεδροι και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αν και έχουν τη γνώση ότι η εταιρική φήμη
επηρεάζει την επάνδρωση, τις συγχωνεύσεις, τις πωλήσεις, τις συνεργασίες, τις
σχέσεις με τους άλλους μετόχους ακόμη και την τιμή της μετοχής, παρόλα αυτά
ακόμη δεν γνωρίζουν πώς να αξιολογήσουν το brand ή πώς να το διαχειριστούν και
να το ελέγξουν. Παρόλα αυτά επειδή τα brands στις μέρες μας, έχουν αρχίσει να
καθιερώνονται σαν περιουσιακά στοιχεία ιδιαιτέρως πολύτιμα σε ένα οργανισμό είναι
πλέον επιτακτική η ανάγκη αυτά να χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή παρόλο που η
αλήθεια είναι ότι ελάχιστοι άνθρωποι ξέρουν πως να το πράττουν.

1.2 Η ορατότητα του brand (brand visibility)
Κοιτώντας το brand από έξω, μοιάζει να αποτελείται από μερικά στοιχεία.
Χρώματα, γραμματοσειρές και σλόγκαν συνδέονται μαζί με το λογότυπο ή το
σύμβολο ή ακόμα και με ένα έξυπνο σύνθημα (motto). Επίσης με την εφαρμογή του
Sound branding το brand συνδυάζεται με ήχο ή μουσική, ακόμα με μία μυρωδιά. Όλα
αυτά τα συστατικά μοιάζουν να αναμιγνύονται και να προσκολλούνται σε όλα τα
στοιχεία που ανήκουν ή επηρεάζονται από τον οργανισμό. Στην πραγματικότητα
όμως η ορατότητα του brand είναι αρκετά πιο πολύπλοκη.
Οι συναλλαγές του οργανισμού είναι καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες, ειδικά
αν αναλογιστεί κανείς όλους τους ενδιάμεσους κρίκους της αλυσίδας διανομής μέχρι
τον τελικό καταναλωτή. Ο οργανισμός έρχεται σε επαφή με ανθρώπους που μπορεί
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να φέρουν πλήθος ιδιαίτερων κοινωνικών, οικονομικών, εθνικών, θρησκευτικών και
άλλων

χαρακτηριστικών. Άρα ο κάθε οργανισμός μπορεί να συναλλάσσεται με

τοπικές και κεντρικές κυβερνήσεις, να έχει σχέσεις με μετόχους, με επενδυτές και με
οικονομικούς αναλυτές και δημοσιογράφους. Γι’ αυτούς τους λόγους οφείλει να
παρουσιάζεται σαν μια ενιαία οντότητα, ώστε να περνάει τον σχεδόν πάντα
επικριτικό ενδελεχή κοινωνικό έλεγχο.
Πέραν τούτου, σε όλες του τις συναλλαγές ο οργανισμός καλείται να
παρουσιάζει κατά κάποιον τρόπο, τον εαυτό του ή μέρος αυτού σε κάποιες ή ακόμη
και σε όλες τις ομάδες ανθρώπων που με τις οποίες σχετίζεται και πιθανώς να
συναλλάσσεται. Για να συγκρατηθούν όλες αυτές τις αταίριαστες ομάδες μεταξύ
τους, ο οργανισμός οφείλει να είναι συνεπής και καθαρός σε ότι λέει και κάνει. Αν
πραγματικά ο οργανισμός επιθυμεί να θεωρείται και να φαίνεται ως μια οντότητα,
πρέπει να συμπεριφέρεται σαν μια οντότητα και το εταιρικό brand, που προβάλλεται
σε όλα τα απευθυνόμενα κοινά, να παρουσιάζει αμιγή συνέπεια και ομοιογένεια.
Είναι γνωστό ότι το branding σχετίζεται και αγκαλιάζει το marketing, το design,
την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και τις ανθρώπινες πηγές. Με άλλα λόγια,
γίνεται το κανάλι μέσω του οποίου ο οργανισμός προβάλλεται στον εαυτό του και
στα ποικίλα εξωτερικά κοινά του. Επηρεάζει κάθε μέρος και κοινό του οργανισμού
αυτού, συνέχεια και παντού.

1.2.1 Η κεντρική ιδέα
Η θεμελιώδης ιδέα πίσω από το brand είναι αυτή που καθοδηγεί τον οργανισμό,
που δηλώνει τους λόγους ύπαρξής του, που διασφαλίζει τα πιστεύω του. Όλοι οι
οργανισμοί είναι μοναδικοί ακόμα και αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που
προσφέρουν είναι λίγο πολύ τα ίδια με αυτά του ανταγωνισμού. Είναι η ιστορία, η
δομή και η στρατηγική της εταιρίας, οι προσωπικότητες που την δημιούργησαν και
την οδήγησαν μπροστά, οι αποτυχίες και οι επιτυχίες που την διαμόρφωσαν και την
έκαναν αυτό που είναι.
Και όμως έρχεται κάποια στιγμή στην ιστορία κάθε επιτυχημένου οργανισμού
που πρέπει το όραμα ή η κεντρική ιδέα του, όποιο και αν είναι αυτό, να αποκαλυφθεί
ή να επαναπροσδιοριστεί. Η διαδικασία αυτή πλέον, επέρχεται μέσω ενός αναλυτικού
και οργανωσιακά ολοκληρωμένου προγράμματος branding. Με άλλα λόγια, το
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εταιρικό brand, κάνει την κεντρική ιδέα ενός οργανισμού, καθώς και τη στρατηγική
ιδέα αυτού, απτή και ορατή.

1.2.2 Τα οπτικά στοιχεία
Το κύριο στοιχείο ταυτοποίησης ενός brand είναι το σύμβολο ή το λογότυπο
καθώς αποτελεί μια συνεπή και συνεχή πηγή διαφοροποίησης ακόμα και όταν άλλα
χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει. Πραγματικά, όταν το όνομα της μάρκας είναι εύκολο
και μπορεί να το θυμηθεί ο καταναλωτής αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα
για το προϊόν [8].
Τα υπόλοιπα απτά στοιχεία, όπως τα χρώματα, οι γραμματοσειρές, τα σλόγκαν,
οι τόνοι της φωνής και το είδος της έκφρασης, είναι εξίσου σημαντικά και
συμπληρώνουν το πρότυπο οπτικής αναγνώρισης του brand. Όμως το κεντρικό
στοιχείο αυτού του προτύπου οπτικής αναγνώρισης είναι το ίδιο το λογότυπο. Αυτό
συνήθως αγγίζει την καρδιά του προγράμματος branding. Ο πρωταρχικός του σκοπός
είναι να παρουσιάσει την θεμελιώδη ιδέα το οργανισμού με θάρρος και αμεσότητα.
Τα σύμβολα έχουν απεριόριστη δύναμη. Δρουν με εκρηκτικό τρόπο, πολλές
φορές πιο γρήγορα και από τις λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό όταν σκεφτείς ένα
brand. Τα σύμβολά μπορούν να απλοποιήσουν με κατανοητό τρόπο ακόμα και τα πιο
πολύπλοκα και βαθειά συναισθήματα. Τα σύμβολα προσφέρουν μια διανοητική
απλούστευση προς όφελος της ενστικτώδους κατανόησης [9]. Όσο και αν φαίνεται
περιττό, εκατοντάδες ώρες σχεδιασμού, καταιγισμού ιδεών, συνδυασμού χρωμάτων,
εκτυπώσεων, συναντήσεων ομάδων εργασίας, ψυχολόγων και πολλών άλλων
ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων είναι η δουλεία και το αποτέλεσμα του
συμβόλου που χρησιμοποίησε ο υποψήφιος πρόεδρος της Αμερικής Μπάρακ
Ομπάμα.
Η εταιρική ταυτότητα για την προεδρική εκστρατεία του Ομπάμα δεν
ακολούθησε το συνηθισμένο branding ενός απλού υποψηφίου εκλογών αφού το
σύμβολο αυτό θα αποτελούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παγκοσμίως. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο επίσημο site του Προέδρου της Αμερικής στο
σημείο που λέει «Obama everywhere» έχει υπερσυνδέσεις με το Facebook, το My
space, το You tube και άλλα σχετικά με αυτά sites στα οποία σε όλα εμφανίζεται
μόνο με το χαρακτηριστικό σύμβολό του.
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Εικόνα 1.6: Το σύμβολο και το λογότυπο του Προέδρου της Αμερικής Ομπάμα.

Το σύμβολο αυτό δημιουργήθηκε από μια ομάδα σχεδιαστών από το Σικάγο και
είναι εμπνευσμένο από το μήνυμα του υποψηφίου. Τα γραφικά του στοιχεία
ανταποκρίνονται και μεταφέρουν μηνύματα σύμφωνα με τα βασικά θέματα της
εκστρατείας. Τα χρώματα και λουρίδες παραπέμπουν στην σημαία της Αμερικής, ενώ
το εσωτερικό λευκό διάστημα εντός του γράμματος «Ο» συγχωνεύεται με τα
υπόλοιπα γραφικά στοιχεία μεταφέροντας τον ανατέλλοντα ήλιο πάνω από τους
κάμπους της Αμερικής. Αυτό αναπαριστά ένα νέο ξεκίνημα εφοδιασμένο με τον αέρα
της ελπίδας και της προσδοκίας γεγονός που σχετίζεται με την συνάντηση του
Ομπάμα με την εξουσία.
Η εικόνα που αναδύεται από το σύμβολο αυτό είναι ευκολομνημόνευτη στο
ήδη ξεχειλισμένο σκηνικό των μέσων επικοινωνίας και διαχωρίζει τον Ομπάμα από
τα οπτικά ερεθίσματα των αντιπάλων του. Το brand του, σαν ένα πειθαρχιμένο,
συνεκτικό και συνεπές brand, παρουσιάζεται στο σύνολο της επικοινωνίας με το
σύμβολό του. Παρακάτω φαίνεται η οπτική ταυτότητα του brand που παραπέμπει
στον τομέα της υγείας.

Εικόνα 1.7: Ομπάμα και Υγεία.
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Μια πετυχημένη και συστημικά δουλεμένη εικόνα ενός οργανισμού προβάλει
ένα αποτελεσματικό σύνολο οπτικών στοιχείων, που δουλεύουν με ένα λογικό και
κατανοητό σύστημα και παρουσιάζουν μια άμεση αναθύμηση και μοναδική
ενσωμάτωση της βασικής ιδέας. Κάθε επιχείρηση, κάθε τμήμα και κάθε brand του
οργανισμού καταλαβαίνει τα οπτικά στοιχεία σαν σύνολο.

1.2.3 Οι τέσσερις παράγοντες απτότητας του brand
Η βασική ιδέα και τα οπτικά στοιχεία οριοθετούν την περιοχή δικαιοδοσίας του
brand. Τα πραγματικά αποδοτικά αποτελέσματα όμως επιτυγχάνονται όταν το κοινό
είναι ικανό να νοιώσει το brand. Ο πιο σαφής τρόπος για να κατανοήσει ένας
οργανισμός το βαθμό απτότητας ή κατά πόσο το brand είναι χειροπιαστό, είναι η
προσέγγισή του μέσα από τους τέσσερις παράγοντες που το brand εμφανίζεται.
1.

Το προϊόν. Αυτό δηλαδή που κατασκευάζει και πουλάει ο οργανισμός.

2.

Το περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον που διαμορφώνει το brand για
να παρουσιαστεί.

3.

Την επικοινωνία. Τι λέει στους ανθρώπους και σε όλα τα κοινά του
αλλά και ο τρόπος που το λέει.

4.

Την συμπεριφορά. Πως συμπεριφέρεται συνολικά το brand με τον έξω
κόσμο.

Η σημαντικότητα του κάθε παράγοντα ξεχωριστά ποικίλει σύμφωνα με την
αγορά στην οποία το brand δραστηριοποιείται. Κάποιες φορές έχουν ισότιμη αξία
στην διανομή μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας του brand ενώ κάποιες φορές
ένας ή δύο από τους παράγοντες κυριαρχούν.
Όταν για παράδειγμα στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το
προσφερόμενο προϊόν είναι παρόμοιο με αυτό του ανταγωνισμού τότε η
διαφοροποίηση επιτυγχάνεται με την ενθάρρυνση των υπολοίπων παραγόντων. Έτσι
δίνεται έμφαση στο χώρο πώλησης του προϊόντος (περιβάλλον), στον τρόπο
προβολής αυτών (επικοινωνία) και στον τρόπο συμπεριφοράς των εργαζομένων
(συμπεριφορά). Κάθε οργανισμός βέβαια είναι ξεχωριστός, έτσι ο καταναλωτής έχει
τη δυνατότητα να συγκρίνει το ένα brand με το άλλο. Σε κάποιους τομείς, όπως αυτός
των εστιατορίων, και οι τέσσερις παράγοντες είναι σημαντικοί. Και σε κάποιες άλλες
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περιπτώσεις, όπως της Disneyland, οι τέσσερις αυτοί παράγοντες είναι τόσο στενά
συνδεδεμένοι μεταξύ τους που είναι δύσκολο να τους διακρίνεις [10].

1.2.4 Το Προϊόν
Όταν οι εταιρίες είναι αυτές που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και πουλάνε το
προϊόν τότε το ίδιο το προϊόν είναι σχεδόν πάντα η βάση πάνω στην οποία το brand
ορίζεται και από τη οποία εμφανίζεται με σαφήνεια.
Κλασικό παράδειγμα αυτό της Apple, όπου τα προϊόντα της σχεδιάζονται για
να φαίνονται όμορφα και κομψά και για να είναι λειτουργικά άψογα. Έτσι με κάθε
προϊόν παρουσιάζει την ιδέα του brand της Apple, προσδιορίζοντας και
ενδυναμώνοντας το brand. Αν και όλα, από το έντυπο χρήσης και την ιστοσελίδα
μέχρι την διαφήμιση, τα καταστήματα και την συμπεριφορά των εργαζομένων που
στηρίζουν και ενδυναμώνουν το brand, ο πρωταρχικός παράγοντας που
αντιλαμβάνεται την Apple ως ένα brand, είναι το ίδιο το Apple προϊόν. Έτσι λοιπόν
κρατώντας ένα iPod, έχεις στα χέρια την ουσία της Apple. Αυτό αποδεικνύει το
γεγονός ότι η Apple είναι ένα brand καθοδηγούμενο από το προϊόν, όπως συμβαίνει
και με την Bang & Olufsen, την BlackBerry και φυσικά όλες τις εταιρίες
αυτοκινήτων, όπου η βασική ιδέα πρωταρχικά μεταφέρεται με το ίδιο το προϊόν.

Εικόνα 1.8: Apple, το απόλυτο προϊόν.
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1.2.5 Το περιβάλλον
Ο περιβαλλοντικός παράγοντας είναι πολύ βασικός και είναι γνωστός στο
branding ως η εμπειρία του brand. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια η επίσκεψη σε
ένα καινούριο πολυκατάστημα αποτελεί μία ενδιαφέρουσα εμπειρία για τα
περισσότερα κοινά. Είναι πολύ όμορφοι και ελκυστικοί χώροι, κατάλληλοι για βόλτα
και ψώνια έτσι ο υποψήφιος πελάτης μπορεί να μεταχειριστεί το εμπόρευμα και αν
νοιώθει καλά να το αγοράσει. Πλέον είναι αυτονόητο ότι ο καταναλωτής έχει την
ευκαιρία να πιει τον καφέ του, να απολαύσει ένα σνακ και να παρατηρήσει τους
υπόλοιπους πελάτες περνώντας έτσι ευχάριστα τον χρόνο του, όπως αλώστε
καταδεικνύει η εικόνα μιας υπαίθριας αγορά στο Dubai . Γι’ αυτούς τους λόγους τόσα
πολλά πολυκαταστήματα αποτελούν brand καθοδηγούμενα από το περιβάλλον τους.

Εικόνα 1.9: Η αγορά στο Dubai αποτελεί σίγουρα μια μαγευτική εμπειρία.
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Στα χνάρια αυτής της προσέγγισης μπαίνουν σιγά- σιγά και τα σούπερ μάρκετ
αλλά και πολλά ξενοδοχεία. Έχουμε την τάση να επιλέγουμε ξενοδοχεία σύμφωνα με
το πώς νιώθουμε όταν βρισκόμαστε μέσα σε αυτά, τι παροχές έχουν και που
βρίσκονται. Έχει διαπιστωθεί ότι κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά ή μη
προβλέψιμα περιβάλλοντα, δηλ. ξενοδοχεία που έχουν σαν αρχή μια παγκόσμια
ομοιομορφία του περιβάλλοντος τους (πχ. Holiday Inn). Υπάρχουν όμως και
επισκέπτες που αναζητούν μια πιο ‘ψαγμένη διαμονή’ και για αυτό επιλέγουν ένα
ιδιαίτερο boutique hotel. Και στα ξενοδοχεία λοιπόν το περιβάλλον καθοδηγεί το
brand. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το περιβάλλον από μόνο του μπορεί καθιερώσει
ένα ξενοδοχείο εάν βασικοί παράγοντες όπως η εστίαση ή η παροχή της υπηρεσίας
υστερούν.

1.2.6 Επικοινωνία
Υπάρχουν οργανισμοί εντός των οποίων η διαδικασία της επικοινωνίας είναι το
βασικό εργαλείο δημιουργίας της ταυτότητας τους. Λάμπρο παράδειγμα αυτής της
διαδικασίας είναι η Coca-Cola, η οποία έχει μια πανίσχυρη εικόνα brand, η οποία την
διαφοροποιεί σαφώς από τα άλλα όμοια μη - αλκοολούχα ποτά της κατηγορίας, και
αυτό γιατί έχει μια συνεπή και ξεκάθαρη διαδικασία διανομής και προώθησης.
Υπάρχει παντού και ακολουθεί με πειθαρχία τον σχεδιασμό της. Βέβαια αυτό δεν
είναι μόνο θέμα διαφήμισης αφού έχει σαν σκοπό, και κάποιες φορές τον πετυχαίνει,
να γίνει μέρος της ζωής του καταναλωτή.
Η επικοινωνία γενικώς όμως έχει και άλλες παραμέτρους. Το διαδίκτυο έχει
αλλάξει την φύση του επικοινωνιακού γίγνεσθαι κατά πολύ. Το έχει μετατρέψει σε
κάτι πολύ σπουδαίο. Ενώ πλέον έχει ανάγει την σχέση brand-καταναλωτή σε μια
σχέση αμφίδρομη και διαδραστική. Αν κάτι δυσαρεστεί τον καταναλωτή μπορεί να το
γνωρίσει στο ευρύτερο κοινό μέσω των blogs, όπως φαίνεται στην εικόνα. Αυτό
καθιστά αυτόματα την εταιρεία υπόλογη. Έτσι λοιπόν σιγά-σιγά οι ρόλοι αλλάζουν
και ίσως απαιτούν μια πιο σκεπτόμενη προσέγγιση. Οι μάρκες πρέπει να είναι
ανεκτικές και να ακούν τις κριτικές αφού τελικά σε αυτές οφείλουν και μελλοντικές
βελτιώσεις. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η επικοινωνία έχει εξελιχθεί σε μια
πολύπλοκη διακήρυξη των brands και για αυτούς τους λόγους πρέπει οι ιθύνοντες να
την διαχειρίζονται με περίσσια προσοχή αλλά και συνέπεια.
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Εικόνα 1.10: Blog για καταγγελίες online.

1.2.7 Συμπεριφορά
Κάθε είδος υπηρεσίας που αγοράζουμε είναι επηρεασμένη και προέρχεται από
τις συμπεριφορές. Το στοιχείο της συμπεριφοράς ενυπάρχει στις αερογραμμές, στα
πολυκαταστήματα ακόμη και στα ξενοδοχεία. Σπάνια συναντάμε πλέον οργανισμούς
στους οποίους να μην αναμειγνύεται το στοιχείο της συμπεριφοράς. Σε ένα brand
καθοδηγούμενο από την εξυπηρέτηση, όπως σε μία αεροπορική εταιρία, κάθε
εμπειρία είναι ξεχωριστή γιατί κάθε φορά έρχεσαι σε επαφή με διαφορετικούς
ανθρώπους, ενώ μία Mars έχει κάθε φορά την ίδια γεύση. Σε έναν τέτοιο οργανισμό
οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτόν αποτελούν το brand και γι’ αυτούς καμία μέρα
δεν είναι ίδια με την προηγούμενη.
Είναι αυτονόητο ότι ένας τέτοιος οργανισμός που καθοδηγείται από την
υπηρεσία που παρέχει και κατ’ επέκταση από την συμπεριφορά είναι πιο ελκυστικός,
με περισσότερες πιθανότητες να πετύχει σε σχέση με ένα οργανισμό, που
καθοδηγείται από το προϊόν. Όμως η εμπλοκή τόσων ανθρώπων αυξάνει την
πολυπλοκότητα και απαιτεί από τους διοικούντες μεγαλύτερη εστίαση και
εκπαίδευση στο εσωτερικό κοινό του οργανισμού. Το προσωπικό οφείλει, πέρα από
κάθε άλλον, να ζει το brand να κατανοεί την σχέση μεταξύ υπηρεσίας και προϊόντος.
Στην εικόνα φαίνεται η διάδραση μεταξύ του καταναλωτή και του υπαλλήλου. Ο
καταναλωτής αυτή τη δεδομένη στιγμή έχει απέναντί του ολόκληρο το brand.
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Εικόνα 1.11: Συμπεριφορά. Η αποδοτική διάδραση brand-καταναλωτή.
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2. Η κατάσταση σήμερα – ευκαιρίες και απειλές
2.1

Εισαγωγή
Η ανάγκη των εταιριών για την δημιουργία μάρκας αποτελεί μια βασική και

αναγκαία συνθήκη των τελευταίων ετών. Τα δεδομένα των αγορών έχουν αλλάξει
άρδην και οι εταιρίες δεν έχουν άλλη επιλογή από το ακολουθήσουν αυτό το ρεύμα.
Η σύγχρονη αυτή προσδοκία ωθεί τις εταιρείες σε κινήσεις που προϋποθέτουν
εξέλιξη, μοντέρνες και φρέσκιες ιδέες από νέους και άρτια καταρτισμένους
εργαζόμενους – σχεδιαστές ή και συμβούλους. Αυτοί καλούνται να μαντέψουν τις
τάσεις του μέλλοντος και να τις απαντήσουν με απόλυτη ακρίβεια μέσω μιας
επιτυχημένης δημιουργίας μάρκας.
Τα οφέλη που πηγάζουν από αυτές τις ενέργειες είναι πολλαπλά και αφορούν
και την επιχείρηση αλλά και τον καταναλωτή. Βέβαια δεν σημαίνει πως αποτελούν
πανάκεια για την σύγχρονη αγορά. Υπάρχουν και μειονεκτήματα που θα αναφερθούν
παρακάτω.
Επίσης, έχει προκύψει η ανάγκη να εστιάσουν οι διοικούντες στο ίδιο το brand
και να κατανοήσουν ότι η απαιτούμενη δύναμη πηγάζει από μέσα. Το εσωτερικό
απευθυνόμενο κοινό αποτελεί το νέο ζητούμενο στην συνάρτηση του brand.

2.1.1 Εξέλιξη
Είναι πλέον φανερό ότι τα brand είναι διαχρονικά και απανταχού παρόντα,
έχουν κατακλίσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχουν εξαναγκάσει τους
καταναλωτές να χρησιμοποιούν λέξεις όπως brand, μάρκα, φίρμα, επώνυμο προϊόν
κτλ.
Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, η εμφάνιση εταιριών με υψηλό προφίλ,
η ευχέρεια του έχουν τα brand να κινούνται ανάμεσα σε χώρες, πολιτισμούς,
θρησκείες αλλά και μεταξύ των τεχνών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά ίσως ο
σημαντικότερος λόγος που έθεσε το branding σε θέση ισχύος είναι η ανάγκη για έναν
εικοστό πρώτο αιώνα οικολογικό και ευαίσθητο στις αλλαγές της κοινωνίας απέναντι
στους περιβαλλοντολογικούς κινδύνους.
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Περαιτέρω, η καταγραφή της παρούσας κατάστασης των αγορών διεθνώς είναι
απαραίτητη για την κατανόηση της αναγκαιότητας που εμφανίζεται στις σύγχρονες
επιχειρήσεις για την δημιουργία μάρκας. Η ταχύτητα των αλλαγών είναι ιλιγγιώδης
και οι αντιδράσεις των αγορών παγκοσμίως είναι αλυσιδωτές καταλύοντας τα σύνορα
των χωρών, επιβεβαιώνοντας με τον πιο πειστικό τρόπο ότι η παγκοσμιοποίηση είναι
γεγονός. Η εισαγωγή του euro, η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση σε Ευρώπη και
Αμερική, η είσοδος της Κίνας στον Διεθνές Οργανισμό Εμπορίου, η αύξηση των
επιθετικών σε τιμές ανταγωνιστών, η διάδοση της τεχνογνωσίας σε χώρες με φτηνά
εργατικά χέρια, η ραγδαία εξάπλωση του internet και των τηλεπικοινωνιών και η
εδραίωση της παγκόσμιας δύναμης διανομής των προϊόντων ήταν οι βασικοί
παράγοντες που συντέλεσαν στην δημιουργία αυτής της κατάστασης [11].
Είναι πλέον δεδομένη η οικονομική, κοινωνική, τεχνολογική και πολιτιστική
διάδραση μεταξύ κοινωνιών από διάφορα μέρη του πλανήτη γεγονός που επιτρέπει
στις επιχειρήσεις να δρουν και πέρα από τα εθνικά τους σύνορα.
Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση
που χαρακτηρίζεται από την πολυμορφία των απαιτήσεων, την επιθετικότητα του
ανταγωνισμού και την ανάγκη για μια πολύ ελαστική και ευέλικτη στρατηγική.

2.1.2 Διαφήμιση και επικοινωνία
Για εκατό και πλέον χρόνια στον κόσμο των επικοινωνιών κυριαρχούσε η
διαφήμιση και τα διαφημιστικά πρακτορεία. Ο λόγος για τον οποίο η διαφήμιση ήταν
τόσο σημαντική ήταν γιατί μέχρι πρόσφατα οι εταιρίες πίστευαν ότι είχαν μόνο ένα
σημαντικό απευθυνόμενο κοινό, τον τελικό καταναλωτή, τον άνθρωπο που αγόραζε
τα προϊόντα τους. Τα διαφημιστικά πρακτορεία τους παρείχαν τα εργαλεία για την
επίτευξη αυτής της πρόκλησης.
Κατασκευαστές όπως η Heinz ή η Kellogg’s προκειμένου να καταστήσουν τα
προϊόντα τους επώνυμα χρησιμοποιούσαν ή το εταιρικό όνομα ή συνήθως
δημιουργούσαν ξεχωριστά ονόματα (brand names) τα οποία προορίζονταν στο να
ενσωματώσουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος αλλά και στα οποία έδιναν την
δυνατότητα στους κατασκευαστές να εισάγουν μία πολλαπλότητα διαφορετικών
προϊόντων στην αγορά.
Το αρνητικό σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν ότι οι μεγάλες εταιρίες έμεναν στο
παρασκήνιο αυτών των επώνυμων προϊόντων. Ενώ αυτά είχαν μια εταιρική
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ταυτότητα αυτή προωθούνταν με ένα πολύ περιορισμένο τρόπο σε ένα μικρό και
προσεκτικά επιλεγμένο κοινό. Μέσω της διαφήμισης τα πλεονεκτήματα κάθε
προϊόντος ξεχωριστά «πήγαιναν στο σπίτι» κάθε καταναλωτή.
Το χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής ήταν ότι αν και δεν υπήρχαν πολλά μέσα
παρόλα αυτά με τα μέσα που υπήρχαν η διαφήμιση πήγαινε παντού.
Οι εποχές αυτές, τώρα φαίνονται απλές. Δεν είναι πια όπως τότε. Ο
πολλαπλασιασμός των μέσων, ο ψηφιακός κόσμος, η τεχνολογία της πληροφορίας, το
διαδίκτυο, τα blogs, η δημιουργία ενός πολύπλευρου, σοφιστικέ, πολυπρόσωπου
κοινού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τύπους συμπεριφορών, η τεράστια αύξηση
της αγοραστικής δύναμης στη Δύση και η αυξανόμενη στην Ασία, η αύξηση της
ομοιογένειας των ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ο αυξανόμενος
ανταγωνισμός σε κάθε τομέα των δραστηριοτήτων, η ανάγκη δημιουργίας μία
κοινωνίας που νοιάζεται αλλά πέρα και πάνω από όλα η σύγχρονη απαίτηση να βγουν
οι εταιρίες από τη σκιά τους και αν επικοινωνήσουν με όλα τα απευθυνόμενα κοινά
τους έχουν αλλάξει την ισορροπία της δυναμικής και έχουν κάνει την εταιρική μάρκα
κεντρική στη ζωή του εικοστού πρώτου αιώνα [12].
Η συμπεριφορά μιας εταιρίας μέσα στη κοινωνία επηρεάζει τη στελέχωσή της,
την τιμή της μετοχή της, πιθανές συγχωνεύσεις, αλλά και οποιοδήποτε άλλο τομέα
της εταιρικής ζωής. Σήμερα η εταιρία έχει γίνει brand. Και αυτό ισχύει για όλα τα
απευθυνόμενα κοινά. Έτσι ακόμη και αν διαθέτει πολλαπλά brands (multiple brands)
τα οποία προωθούνται εντελώς ξεχωριστά από την εταιρική μάρκα (corporate
brands), ή αν έχει ένα εταιρικό (corporate) brand, η εταιρία οφείλει να προωθεί τον
εαυτό της σε όλα τα απευθυνόμενα κοινά.

2.1.3 Εσωτερικό και εξωτερικό κοινό
Τα παραδοσιακά επώνυμα προϊόντα (product brands), ειδικά αυτά που
καταναλώνονται γρήγορα από τα ράφια των supermarket, απευθύνονται κυρίως στο
εξωτερικό κοινό. Αυτό ήταν κατά κύριο λόγο ο πελάτης (συνήθως η νοικοκυρά), ο
οποίος αγόραζε τα προϊόντα από ένα μαγαζί. Για αυτούς τους λόγους, ιστορικά η
διαφήμιση έχει υπάρξει τόσο σημαντική.
Παρόλα αυτά τα απευθυνόμενα κοινά γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα. Μέχρι
σχετικά πρόσφατα οι εταιρίες δεν ένιωθαν κάποια συγκεκριμένη πίεση για το πώς να
χειριστούν τη φήμη τους μεταξύ των δημοσιογράφων, των οικονομικών αναλυτών,
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των ανταγωνιστών, των τοπικών και διεθνών διοικούντων, των πιθανών εργαζομένων
των και γενικώς όλων των άλλων απευθυνόμενων κοινών με τους οποίους
συναναστρέφονται. Διαφορετικά κοινά απολαμβάνουν διαφορετική συμπεριφορά σε
διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ειδικότερα κάποια αγνοούνται παντελώς και
κάποια άλλα προσεγγίζονταν μόνο σε περιόδους κρίσεων.
Τώρα όλα αυτά έχουν αλλάξει. Η εταιρική φήμη έχει αναγνωριστεί ως μια πολύ
αξιόλογη πηγή η οποία πρέπει να διαχειρίζεται από το κεντρικό πυρήνα με ένα
συνεκτικό και εκλεπτυσμένο τρόπο. Διαφορετικά κοινά διαμορφώνουν μία άποψη
σχετικά με ένα οργανισμό η οποία βασίζεται στην ολότητα των εντυπώσεων που
κάνει σε αυτά.
Στις περιπτώσεις όπου οι εντυπώσεις είναι αντιφατικές (δηλαδή σε αυτές που
διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή) η συνολική άποψη θα είναι αρνητική ή σε κάθε
περίπτωση θα μπερδεύει. Σε ένα κόσμο ο οποίος είναι αυξανόμενα «διάφανος» και
ανοικτός, δεν είναι πλέων δυνατόν για μία εταιρία να κρυφτεί από κάποιον. Αυτό το
έχουν διαπιστώσει καλά ακόμη και πολύ μικρές εταιρίες.
Επιπροσθέτως, κατά την πάροδο των τελευταίων δεκαετιών οι εξελίξεις στο
branding της παροχής υπηρεσιών [13] (service branding), έχουν οδηγήσει στο
συμπέρασμα ότι το εσωτερικό κοινό (οι άνθρωποι της εταιρίας) έχουν πλέον γίνει
πολύ πιο σημαντικοί από πριν. Αυτό σημάνει ότι οι περισσότερες εταιρίες πρέπει να
θέσουν σε λειτουργία προγράμματα εταιρικού branding, τα οποία έχουν σαν στόχο να
εμπνεύσουν και να επηρεάσουν όλα τα μέρη του εσωτερικού οργανισμού
(σχεδιασμός, marketing, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, πελατειακές σχέσεις,
ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικό κτλ.) και επίσης να επηρεάσουν και τον εξωτερικό
κόσμο (νομοθέτες, χρηματιστές, αναλυτές, δημοσιογράφους και γενικώς όλους τους
φορείς που κατευθύνουν τις μάζες και διαμορφώνουν γνώμες). Αυτά όλα πρέπει να
γίνουν με ένα συνεπή και κατανοητό τρόπο.
Στον παγκόσμιο, αλλά από το 2003, και στον ελληνικό εταιρικό στίβο μάχης ο
ανεξάρτητος οργανισμός Great place to work Institute Hellas καταγράφει πέντε
βασικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος εταιριών και βραβεύει τις
καλύτερες.
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Εικόνα 2.1: Οι πέντε παράγοντες ελέγχου του οργανισμού Great place to work

Οι παράγοντες που αξιολογούνται είναι: η αξιοπιστία της διοίκησης, ο
σεβασμός στους εργαζομένους, το αίσθημα δικαιοσύνης που υπάρχει στην εταιρία, η
υπερηφάνεια που νοιώθει ο εργαζόμενος και η συντροφικότητα που αναπτύσσεται
μέσα στην επιχείρηση.
Οι εταιρίες εφαρμόζουν διάφορα προγράμματα, πολλές φορές ριζοσπαστικά,
για να καταφέρουν τελικά να αναπτύξουν εμπιστοσύνη μεταξύ εργαζομένων και
διοίκησης. Η εμπιστοσύνη αυτή λειτουργεί «σαν κόλλα» ανάμεσα στους ανθρώπους,
τους ενώνει και τους κάνει να θέλουν να συνεισφέρουν στο κοινό όφελος. Με αυτόν
τον τρόπο οι εργαζόμενοι παράγουν και να προτείνουν περισσότερες ιδέες για την
βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, φροντίζουν περισσότερο τα συμφέροντα της
εταιρίας, κρατούν πιο ικανοποιημένους τους πελάτες, παραμένουν μεγαλύτερο
διάστημα στην εταιρία, αρρωσταίνουν λιγότερο συχνά και είναι περισσότερο
καλοπροαίρετοι στις όποιες αποφάσεις της εταιρίας.
Από πλευράς ηγετών βέβαια αναμένεται μια αντίστοιχη αντιμετώπιση για την
επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας. Έτσι οι διοικούντες δεν ξεχνούν να
ενημερώνουν, μοιράζουν με συνέπεια την πληροφόρηση που έχουν διαθέσιμη για
τους εργαζομένους, είναι συνεπείς, ζητούν την άποψη και τη συμμετοχή των
εργαζομένων στις αποφάσεις, δεν κρύβονται, είναι διαθέσιμοι και δεν ξεχνούν να

32

λένε ευχαριστώ. Ένας υγιής οργανισμός φαίνεται από μέσα και αντανακλά προς τα
έξω καθώς οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι θαυμαστές και υποστηρικτές του brand. Τα
εσωτερικά προγράμματα branding έχουν σκοπό την συμπεριφορά του brand σαν ένα,
ενιαίο και ισορροπημένο σύνολο.
Επί παραδείγματι γίνεται παρακάτω αναφορά σε μερικά από αυτά. Πέρα από τα
συνηθισμένα επί μακρών εφαρμοσμένα προγράμματα όπως η επιβράβευση για
αριστούχους μαθητές, συνταξιοδοτικό, επιδότηση σίτισης, παιδικών σταθμών και
κατασκηνώσεων, διοργάνωση ετήσιων εκδρομών για τους εργαζομένους και τις
οικογένειές τους, η εταιρία COCA-COLA 3E αναπτύσσει πρόγραμμα επιβράβευσης
για όσους προτείνουν νέες ιδέες (Extra Mile), εφαρμόζει πρόγραμμα απεξάρτησης
από το κάπνισμα σε συνεργασία με την Αντικαρκινική Εταιρία, υλοποίει
προγράμματα εθελοντικής εργασίας (ομάδα «Άλυσος» συμμετοχή σε κατάσβεση
φωτιάς), η τράπεζα MILLENNIUM BANK διαθέτει εσωτερικό τηλεοπτικό κανάλι
μέσω του οποίου κοινοποιούνται σε όλους τους εργαζόμενους οι εταιρικές εξελίξεις,
ενώ ειδικές εκπομπές ετοιμάζονται από τους εργαζομένους αποκλειστικά για
εσωτερική προβολή, εφαρμόζει ομάδες εργασίες για ανάδειξη των ταλέντων των
εργαζομένων και επιδοτεί μεταπτυχιακές σπουδές. Τέλος. αναφέρεται η δέσμευση
του τραπεζικού ομίλου MARGIN EGNATIA BANK για την ενδυνάμωση της
κουλτούρας ισότητες με την κατάληψη διευθυντικών θέσεων από γυναίκες, που
φτάνει το 53%. Στην παρακάτω εικόνα καταγράφεται η κατάταξη των ελληνικών
εταιριών σύμφωνα με τις επιδόσεις τους.
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Εικόνα 2.2: Κατάταξη ελληνικών εταιριών για το 2009.

Έχει διαπιστωθεί, όπως είναι φυσικό, ότι οι εταιρίες επιπλέον αντλούν οφέλη
και από εξωτερικούς παράγοντες. Αυτά τα οφέλη μπορεί να σχετίζονται με
σχεδιασμό, την παραγωγή, την ασφάλεια, το ανθρώπινο δυναμικό κτλ. Στην
πραγματικότητα πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τα όρια μεταξύ της
εταιρίας και των συνεργατών της. Οι συνεργάτες πρέπει να νοιώθουν ότι είναι και
αυτοί μέρος της εταιρικής οικογένειας.
Επιπλέον όλων αυτών, η πίεση των εταιριών να φέρονται υπεύθυνα στην
κοινωνία και να επιδεικνύουν αυτή τους την δέσμευση δημόσια και συνεχόμενα
αυξάνει συνεχώς. Αυτή η αλλαγή στο κοινωνικό σκηνικό και κλίμα έχει μεγάλο
αντίκτυπο στον τρόπο που οι εταιρίες συμπεριφέρνονται ή δείχνουν να
συμπεριφέρνονται και στο πως επικοινωνούν μέσω του ρόλου τους με την κοινωνία.
Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των τραπεζών και του κοινωνικού τους έργου.
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Εικόνα 2.3: Το πρόγραμμα της Eurobank για την παιδεία.

Αυτή η δυνατότητα να εμπνέεις τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς
κόσμους μπορεί να είναι μία πηγή δύναμης αφού συμπαρασύρει συνενοχή,
καθαρότητα και συνέπεια.

2.1.4 Λειτουργικοί και συναισθηματικοί παράγοντες
Είναι πλέον φανερό ότι η φύση του ανταγωνισμού έχει αλλάξει. Κάποτε ήταν
πιθανό να επιλέξεις ανάμεσα σε ανταγωνιστικά προϊόντα με κριτήριο την τιμή, την
ποιότητα ή την υπηρεσία που σου παρείχαν. Πλέον στους περισσότερους τομείς αυτό
δεν είναι πια δυνατό. Αν πχ. λάβει κανείς υπ’ όψη του τον τομέα των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της εμπορίας καυσίμων και των ταχυμεταφορών θα
παρατηρήσει ότι οι διαφορές στους λογικούς – φαινομενικούς παράγοντες (τιμήποιότητα-εξυπηρέτηση) είναι ο ελάχιστες έως μηδενικές.
Για να κρατηθεί ένας οργανισμός στην αρένας της αγοράς οφείλει να
παρουσιάζει επάρκεια και ικανότητα έναντι των ανταγωνιστών. Με τις παρούσες
συνθήκες είναι απολύτως απαραίτητη, επιθυμητή και σεβαστή η ανάδειξη από τον
οργανισμό των συναισθηματικών παραγόντων.
Πλέον πολύ οργανισμοί επενδύουν σε αυτό που λέγεται εταιρικό branding. Η
ανάγκη για την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και ευρέος φάσματος ακροατηρίου
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(εσωτερικού και εξωτερικού) που θαυμάζει και σέβεται τον οργανισμό είναι
επιτακτική.
Αυτός είναι ένας λόγος που εξηγεί την σημερινή κατάσταση όπου η επώνυμη
εταιρική μάρκα (corporate brand) συνυπάρχει παράλληλα με το επώνυμο προϊόν
(product brand).
Οι οργανισμοί έχουν στα χέρια τους διάφορα εργαλεία και πρότυπα από τα
οποία μπορούν να επιλέξουν όταν επιθυμούν να αναπτύξουν συστήματα για τον
έλεγχο και την προσαρμογή των brand που τους ανήκουν ή των νέων brand που
θέλουν να αφομοιώσουν. Αυτά τα συστήματα περικλείονται στον όρο «αρχιτεκτονική
της μάρκας» (brand architecture). Αλλά χωρίς αμφιβολία το εταιρικό brand, ο
οργανισμός δηλαδή που κάνει χρήση του εταιρικού του ονόματος για να προωθήσει
το σύνολο, είναι απολύτως αναγκαίο.

2.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του brand
Κύριο εφόδιο για κάθε επιχείρηση που σέβεται την μάρκα της και έχει ως
σκοπό την μακροχρόνια επιβίωση και καθιέρωση στο στίβο της αγοράς είναι το
branding. Το branding υπάρχει και είναι αναγκαίο παντού.
Είναι γεγονός ότι πλέον προϊόντα και υπηρεσίες ομοιάζουν σε τέτοιο βαθμό που
ο καταναλωτής αδυνατεί να ξεχωρίσει την ποιότητα, την ικανότητα, την αξιοπιστία,
την φροντίδα και την ασφάλεια που απορρέει από την χρήση των προϊόντων. Το
brand προσδίδει πάθος και εμπιστοσύνη στα προϊόντα και στις υπηρεσίες
προβάλλοντας ενδείξεις για την απλοποίηση της επιλογής του καταναλωτή.
Ένας από τους βασικούς στόχους του branding είναι η δημιουργία μιας σχέσης
με τον καταναλωτή που θα διασφαλίσει την πίστη του καταναλωτή σε αυτή, και η
δημιουργία ενός αξιοζήλευτου τρόπου ζωής βασισμένο στη σχέση αυτή. Οι αξίες που
απορρέουν από τον τρόπο ζωής που επιβάλει το brand περνούν πέρα και πάνω από
την κατηγορία του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπουν στις
εταιρίες να εισέλθουν σε νέες κερδοφόρες αγορές με τον « αέρα » του brand.

2.2.1 Αξίες και πλεονεκτήματα για την σύγχρονη επιχείρηση
Ένας από τους σημαντικούς λόγους που δίνουν στο branding εξαιρετικό
ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις στις μέρες μας είναι το είδος της επικοινωνίας που
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παρέχεται. Μια ολιγόλογη, συχνά μονολεκτική και πολλές φορές σημειολογική
επικοινωνία μεταξύ brand – καταναλωτή, προσφέρει μια γρήγορη και σαφή διάκριση
μεταξύ πολλών προϊόντων ξέροντας τι αντιπροσωπεύει το καθένα.
Από την πλευρά της επιχείρησης, το brand (η ποιότητα του προϊόντος, τα
μοναδικά χαρακτηριστικά του, το όνομα, η απήχηση του) επιτρέπει την ευκολότερη
και καλύτερη διαχείριση της τιμολογιακής πολιτικής και διαφήμισης. Με άλλα λόγια
το branding έχει οικονομικά οφέλη και οφέλη μάρκετινγκ για μια επιχείρηση. Ας τα
δούμε πιο αναλυτικά:
 Το "κεφάλαιο" ενός brand (brand equity): είναι η οικονομική αξία ενός brand που
έχει καλό όνομα και ευρεία αναγνώριση στην αγορά. Η εξαγορά επιχειρήσεων με
γνωστά brand γίνεται πολλές φορές σε ποσά πολλαπλάσια της πραγματικής
λογιστικής αξίας της επιχείρησης. Τα πρόσθετα αυτά ποσά αντιπροσωπεύουν την
σωρευμένη αξία από τη δημιουργία των brand στην αγορά. Η αξία αυτή
περιλαμβάνει επίσης οποιαδήποτε προοπτική επέκτασης του brand, δηλ.
μελλοντικής πώλησης διαφορετικών προϊόντων κάτω από το ίδιο όνομα καθώς
και παροχής αδειών εκμετάλλευσης των εμπορικών δικαιωμάτων του ονόματος.
 Τιμολόγηση: εάν μια επιχείρηση πετύχει να καθιερώσει κάποιο brand τότε έχει
πολλά πλεονεκτήματα στην τιμολόγηση του προϊόντος της. Εάν οι καταναλωτές
είναι ικανοποιημένοι με το προϊόν και το αγοράζουν επανειλημμένα, τότε είναι
και λιγότερο ευαίσθητοι σε υψηλότερες τιμές με αποτέλεσμα η επιχείρηση να
μπορεί να ανεβάζει τις τιμές χωρίς να υφίσταται μείωση στη ζήτηση. Σε
οικονομικούς όρους, το branding συμβάλλει στη μείωση της ελαστικότητας
ζήτησης σε αλλαγές των τιμών.
 Διαφοροποίηση προϊόντων: η αξία ενός brand στη στρατηγική μάρκετινγκ μιας
επιχείρησης και ιδιαίτερα στη διαφοροποίηση είναι προφανής. Η δημιουργία ενός
brand δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος. Κάτι
τέτοιο βέβαια δεν είναι αρκετό, μια και διαφορετικά προϊόντα δημιουργούνται
συνεχώς. Η δημιουργία αυτή πρέπει να συνοδεύεται και από την προσπάθεια
αναγνώρισης από τον καταναλωτή και καθιέρωσης στη συνείδησή του. Ας
σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η προσπάθεια καθιέρωσης είναι τόσο
επιτυχημένη ώστε ένα brand να αποκτά γενική έννοια και να περιγράφει
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οποιοδήποτε προϊόν σε μια κατηγορία, όπως πχ στην περίπτωση των
φωτοαντιγράφων (ή Xerox) ή όπως φαίνεται και στην εικόνα των χαρτομάντιλων
(ή Kleenex).

Εικόνα 2.4: Όταν γίνεται αναφορά σε χαρτομάντιλα στο μυαλό έρχεται η Kleenex.

 Τμηματοποίηση αγοράς: ένα brand επιτρέπει στην επιχείρηση να κάνει την
τμηματοποίηση μιας αγοράς με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό όταν μια επιχείρηση βγάζει περισσότερα από ένα προϊόντα σε μια
συγκεκριμένη κατηγορία. Μια επιχείρηση που βγάζει πχ μερικές οδοντόπαστες
μπορεί

να

τις

διαθέτει

κάτω

από

διαφορετικά

ονόματα

στοχεύοντας

αποτελεσματικότερα σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς.
 Εισαγωγή νέων προϊόντων: η διαδικασία εισαγωγής νέων προϊόντων είναι πάντα
ευκολότερη για το brand. Όταν η επιχείρηση έχει δημιουργήσει όνομα στην
αγορά, τα νέα προϊόντα της δεν χρειάζονται ιδιαίτερη σύσταση. Πολλές φορές οι
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ένα γνωστό όνομα για να λανσάρουν κάποιο νέο
προϊόν σε διαφορετική κατηγορία, κάτι που είναι γνωστό και ως επέκταση ενός
brand (brand extension). Αυτό το γεγονός εκμεταλλεύτηκε η Starbucks και
επεκτάθηκε από τον καφέ στο λικέρ, και επικοινωνεί την επέκταση αυτή με τον
παρακάτω τρόπο. Αν μια τέτοια ενέργεια είναι επιτυχημένη ή όχι θα το
εξετάσουμε ξεχωριστά.
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Εικόνα 2.5: Starbucks Café τώρα και σε Liqueur.

 Προβολή: ένα brand κάνει πάντοτε όλες τις προσπάθειες προβολής ευκολότερες.
Όταν ένα όνομα είναι καθιερωμένο στην αγορά ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται
εύκολα ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και του παραγωγού (πχ
BMW, Rolex) και κάτι τέτοιο κάνει εύκολες όλες τις επικοινωνίες μάρκετινγκ.
Πολύ συχνά τα ήδη καθιερωμένα ονόματα δεν χρειάζονται επεξηγήσεις, απλώς
και μόνο η αναφορά του ονόματος διαφημίζει και κάνει ποθητό το προϊόν.
 Διάθεση: όταν ένα όνομα είναι ευρέως γνωστό στον καταναλωτή, ο καταναλωτής
το ζητάει. Έτσι ένα καθιερωμένο brand συνήθως υποχρεώνει χονδρέμπορους και
λιανοπωλητές να συμμετέχουν στη διανομή του κάνοντας τη διάθεση του εύκολη
για την επιχείρηση. Πολλά καθιερωμένα brand επίσης "κατακτούν" πολύτιμο
έδαφος στο ράφι των λιανοπωλητών εις βάρος άλλων λιγότερο γνωστών
προϊόντων.
 Πίστη καταναλωτών στο brand (brand loyalty): η αξία της εμπιστοσύνης που
δημιουργεί ένα brand στον καταναλωτή και η συνεχής και πιστή κατανάλωσή του,
είναι τεράστιας αξίας για μια επιχείρηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η
επιδίωξη της πίστης σε ένα brand είναι ένας από τους βασικούς στόχους του
μάρκετινγκ και η πραγμάτωσή της ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα μιας
επιχείρησης. Οι πιστοί αγοραστές είναι διατεθειμένοι να δοκιμάσουν νέα
προϊόντα και να γίνουν επίσης πιστοί αγοραστές τους, διαφημίζοντας με τον
καλύτερο τρόπο το brand στον περίγυρο τους, βοηθώντας έτσι στην εξάπλωσή
του. Η πίστη σε ένα brand έχει ως αποτέλεσμα σταθερά και προβλέψιμα έσοδα
ενώ είναι πιθανό η αύξηση της τιμής να μην επιφέρει μείωση στην κατανάλωση.
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 Νομική κατοχύρωση: το brand αποτελεί ένα συγκεκριμένο κομμάτι νομικής
ιδιοκτησίας στο οποίο ο κατασκευαστής μπορεί να επενδύσει και το οποίο
προστατεύεται από επιθέσεις και καταπατήσεις ανταγωνιστών.
Συμπερασματικά, το branding έχει πολλά πλεονεκτήματα για μια επιχείρηση,
αλλά δεν είναι και πανάκεια. Έχει και μειονεκτήματα τόσο σε επίπεδο επιχείρησης
όσο και κοινωνικά.

2.2.2 Αξίες και πλεονεκτήματα για τον σύγχρονο καταναλωτή
Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή του branding και από την
πλευρά των καταναλωτών αφού ένα brand τους παρέχει αξιόλογα οφέλη.
Συγκεκριμένα:
 Ισορροπία μεταξύ ποιότητας και τιμής (value for money): οι καταναλωτές
απολαμβάνουν

αυξημένη ποιότητα λόγω της καινοτομίας που οφείλει να

επενδύει η βιομηχανία σε όλες τις φάσεις ανάπτυξής, παραγωγής και διάθεσης
των προϊόντων. Ένα brand έχει στόχο την προσφορά υψηλής ποιότητας σε όσο το
δυνατόν ελκυστικότερη τιμή λόγω του ότι τα επώνυμα προϊόντα εμπλέκονται σε
μια διαδικασία ανταγωνισμού μεταξύ τους, µε αποτέλεσμα τη συγκράτηση των
τιμών προς όφελος του καταναλωτή. Τέλος η αυξημένη ζήτηση του brand
επιτρέπει την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων µε χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα
και σε κάποιες περιπτώσεις το μειωμένο αυτό κόστος μεταφέρεται στον
καταναλωτή.
 Ποικιλία και επιλογή: ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να επιλέγει ανάμεσα
σε μία ποικιλία από μάρκες που δημιουργούνται για να καλύψουν τις ξεχωριστές
και πολυάριθμες ανάγκες κάθε πελάτη. Αυτή η αναγκαιότητα του brand να
αυξάνει την ποικιλία και την εξειδίκευση, οδηγεί σε περισσότερες επιλογές, σε
ευκολότερη σύγκριση και οικονομία.
 Ευκολία: ένα brand είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχετικά σημεία πώλησης λόγω της
αυξημένης ζήτησης και της ευρείας διανομής του. Επίσης ένα brand απλοποιεί
την διαδικασία επιλογής καθώς ο καταναλωτής θυμάται την επωνυμία και την
«προσωπικότητα» του brand και το ξεχωρίζει ανάμεσα στα άλλα που υπάρχουν
στο «ράφι».
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 Κάλυψη των αναγκών του απευθυνόμενου κοινού στο βέλτιστο: οι βιομηχανίες
των επωνύμων προϊόντων επενδύουν συνεχώς στην έρευνα και καινοτομία έτσι
ώστε τα προϊόντα τους να εξελίσσονται συνεχώς ακολουθώντας τις ανάγκες του
κάθε καταναλωτή και τις ευρύτερες τάσεις της αγοράς. Ο ανταγωνισμός μεταξύ
των επωνύμων προϊόντων δημιουργεί μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης τόσο
όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά τους όσο και την προστιθεμένη αξία που
αποδίδουν στο καταναλωτή, όπως για παράδειγμα η εξυπηρέτηση, οι γραμμές
πληροφόρησης, η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου κτλ.
 Παροχή εγγύησης: ένα brand αποτελεί για τον καταναλωτή εγγύηση όσον αφορά
την αξία και την ποιότητα του προϊόντος, της σχέσης που έχει µε τις ανάγκες του
καταναλωτή και την ικανοποίηση των αναγκών του. Ο καταναλωτής συχνά
επιλέγει να πληρώσει λίγο παραπάνω για ένα επώνυμο προϊόν τόσο γιατί το
εμπιστεύεται, όσο και γιατί δεν επιθυμεί ή δεν έχει χρόνο να ψάξει για άλλα
συναφή προϊόντα και να ρισκάρει τη πιθανότητα αγοράς προϊόντος που δε θα
καλύψει πλήρως τις ανάγκες του. Επίσης ο καταναλωτής γνωρίζει ότι τόσο το
προϊόν όσο και ο κατασκευαστής του είναι αξιόπιστοι, µε εξειδικευμένες γνώσεις
και εμπειρία. Η σταθερή ποιότητα και η απόδοση του brand ολοκληρώνουν την
έννοια της συνολικής εγγύησης που αποζητάει ο καταναλωτής ως ελάχιστο
αντίτιμο για να αποχωριστεί τα χρήματά του.

2.2.3 Μειονεκτήματα και κοινωνική συμβολή
Ένα βασικό ερώτημα που ανακύπτει πάντα σχετικά με το branding είναι το
κατά πόσο έχει κάποια κοινωνική αξία, αν δηλ. η επιδίωξή του από πολλές
επιχειρήσεις είναι κάτι θετικό ή αρνητικό για τον καταναλωτή. Οι απόψεις των
ερευνητών διίστανται.
Μερικά από τα θετικά στοιχεία του branding, στα οποία έγινε αναφορά σε
προηγούμενο κεφάλαιο, είναι συνοπτικά η αυξημένη ποιότητα που απολαμβάνει ο
καταναλωτής λόγω της καινοτομίας και του ανταγωνισμού, η ευκολία εύρεσης του
brand που δημιουργείται λόγω της μεγάλης διάθεσης, η μεγάλη ποικιλία, η πλήρης
κάλυψη των αναγκών, η ευκολία σύγκρισης καθώς επίσης και η παροχή εγγύησης για
την αξία και την ποιότητα του brand.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και τα αρνητικά στοιχεία του branding για
τους καταναλωτές που μερικά από αυτά είναι:
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Αύξηση του κόστους των προϊόντων που επιβάλλουν οι επιχειρήσεις λόγω

των μεγαλύτερων δαπανών για διαφήμιση, έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Τις
περισσότερες φορές η αύξηση αυτή μεταπηδάει στο τελικό προϊόν.


Δημιουργία κοινωνικών και ταξικών διαφορών λόγω της τμηματοποίησης της

αγοράς, που επιχειρούν οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ, με βάση την οικονομική ευρωστία
του απευθυνόμενου κοινού.


Εμφάνιση επίπλαστων αναγκών των καταναλωτών σε περιπτώσεις κακής

εφαρμογής branding. Οι ευάλωτοι κυρίως καταναλωτές κατανέμουν ασύμμετρα τις
πραγματικές τους ανάγκες.
Με άλλα λόγια, για πολλούς υποστηρικτές του, το branding δεν είναι τίποτα
άλλο παρά η προσπάθεια προσέλκυσης και διατήρησης πελατών. Για τους επικριτές
του, το branding απλώς οδηγεί σε μεγαλύτερο καταναλωτισμό και δημιουργία
ταξικών διαφορών.
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3. Branding: η διαδικασία δημιουργίας brand
3.1 Εισαγωγή
Ζούμε πλέον σε μία εποχή όπου το branding έχει μετακινηθεί πέρα από τα
ευρύτερα όρια του εμπορίου. Είναι πια εφικτό μια εταιρεία παραγωγής ταινιών, ένας
αθλητικός σύλλογος, ένα πανεπιστήμιο, μία ορχήστρα, ένας φιλανθρωπικός
οργανισμός, μία πόλη κτλ. να διαπράττουν κινήσεις branding με σκοπό την
μετατροπή τους σε επώνυμα, επιθυμητά και περιζήτητα brands. Λαμπρό παράδειγμα
στο χώρο του ποδοσφαίρου η Manchester United όπου αποτελεί ένα γνήσιο
παγκόσμιο brand με διάσημους σπόνσορες και παγκόσμιους υποστηρικτές, όπως
φαίνεται και στην εικόνα.

Εικόνα 3.1: Manchester United, όχι απλά ένας αθλητικός σύλλογος.

Επιπροσθέτως, σε μία αυξανόμενη, παγκόσμια και κατά κάποιο τρόπο και
εύθραυστη εποχή οι πόλεις, οι περιφέρειες και τα κράτη αναπτύσσουν πλήρη
προγράμματα branding όχι μόνο για την ενθάρρυνση της αυτοεκτίμησης και της
αυτοπεποίθησης αυτών (εσωτερικό κοινό) αλλά και για την προσέλκυση εσωτερικών
επενδύσεων και τουρισμού.
Η Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών ξεφεύγοντας από
το στερεότυπο ότι αξίζει να επισκεφθείς την Αθήνα μόνο για την Ακρόπολη
απευθύνεται σε δύο κυρίως στόχους-κοινά, αφενός μεν τους επισκέπτες που θα την
προτιμήσουν για ένα επαγγελματικό ταξίδι (Διεθνές Συνέδριο, Εταιρική Συνάντηση
κτλ) με το σύνθημα «The City to Share Your Ideas». Αφετέρου με τους επισκέπτες
αναψυχής με το σύνθημα «Βreathtaking ATHENS».
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Εικόνα 3.2: Το λογότυπο για την προσέλκυση επισκεπτών.

Εικόνα 3.3: Οι αφίσες για την προσέλκυση συνεδρίων.

Γι’ αυτούς τους λόγους το branding αποτελεί ένα αντικείμενο πιο πολύπλοκο
και σαφώς μεγαλύτερο απ’ ότι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Τα brand και το
branding είναι μία απέραντη, αναπτυσσόμενη και μπερδεμένη περιοχή.

3.1.1 Ορισμοί
Οι ενέργειες που λαμβάνουν χώρα για την επίτευξη ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος, μέσω της επιλογής και διαχείρισης ενός μείγματος επιχειρηματικών
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δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους
ή αγορές (ορισμός των Hill, Ireland & Hoskisson, 1997) καλούνται branding.
Επίσης, ισχύει και ότι branding είναι: οι ενέργειες που λαμβάνουν χώρα σε μία
επιχείρηση με σκοπό να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται σε
συγκεκριμένες επιθυμίες των καταναλωτών, να παρέχουν μια συγκεκριμένη
λειτουργία και να έχουν τη δυνατότητα να την αποδίδουν σε συνεχή βάση,
δημιουργώντας ένα ξεχωριστό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον
ανταγωνισμό [14].
Το branding δημιουργεί μάρκες που καταφέρνουν να ταυτίσουν το προϊόν τους
με μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής και δημιουργούν μια σχέση εμπιστοσύνης με τους
καταναλωτές.
Η απεγνωσμένη έκφραση της ανάγκης κάθε ανθρώπου να ανήκει κάπου αλλά
και εμφανώς πλέον να διαφοροποιεί τα εαυτό του και την πηγή της έμπνευσής του
από το υπόλοιπο σύνολο, τοποθετεί την έννοια της ταυτότητας σε εξέχουσα θέση.
Αν η ταυτότητα είναι η ιδέα που στιγματίζει τον εικοστό πρώτο αιώνα τότε το
branding είναι αυτό που την διαχειρίζεται από την άποψη της μεταφοράς.

3.1.2 Κατευθύνσεις για branding
Το branding έχει πλέον εξελιχθεί σε μία αξιόλογη δραστηριότητα διαχείρισης
της επικρατούσας τάσης. Είναι σχεδόν πάντα μια πολύπλοκη, πολυδιάστατη και
πειθαρχική διαδικασία. Μπορεί να είναι διαδοχικά ή πιο συχνά συγχρόνως, ένα μέσο
marketing, design, επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Η διαδικασία του branding γενικά
σχετίζεται με μετρικούς απλούς κανόνες. Αυτοί οι κανόνες θέλουν το branding να:
 Είναι εργαλείο design, marketing, επικοινωνίας και ανθρωπίνων πηγών.
 Επηρεάζει διαρκώς κάθε τομέα του οργανισμού και κάθε απευθυνόμενο κοινό.
 Είναι μια συντεταγμένη πηγή λόγω του ότι κάνει τις δραστηριότητες του
οργανισμού να έχουν συνοχή.
 Πέρα όμως και πάνω απ’ όλα κάνει τη στρατηγική του οργανισμού ορατή και
απτή σε όλα τα απευθυνόμενα κοινά προκειμένου να μπορούν αυτά να την
διακρίνουν.
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3.2 Αρχιτεκτονική του brand
Μία από τις βασικότερες κινήσεις branding συνοψίζεται στην απόφαση της
διοίκησης της εταιρίας για τον τρόπο που θα διαχειριστεί και θα κατεβάσει τα brand
που κατέχει στο στίβο της αγοράς.
Κάθε οργανισμός αποσκοπώντας στην σωστή και αποδοτική διαχείριση των
brand που κατέχει, εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, εντός του οποίου
πρέπει να βρίσκεται το brand. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως η αρχιτεκτονική
του brand (brand architecture), και διαφέρει ανάλογα με τις αποφάσεις του
οργανισμού για το ποιος είναι ο καταλληλότερος δρόμος για να πορευτεί ένα brand.
Μια σειρά από παράγοντες, που επηρεάζουν την αρχιτεκτονική της μάρκας σε
μία εταιρία, μπορεί να είναι η διοικητική της κληρονομιά, η στρατηγική επέκτασης
(extension), η ομοιότητα μεταξύ των γραμμών προϊόντων και η συνέπεια στη
διαχείριση του brand [15].
Έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τρεις κατηγορίες οι οποίες όμως δεν είναι
απόλυτες και δεν έχουν σαφώς καθορισμένα σύνορα η μία από την άλλη.
Συγκεκριμένα λοιπόν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις παρακάτω αρχιτεκτονικές:

3.2.1 Εταιρική ή μονολιθική «Η μοναδική εταιρική ταυτότητα»
Συμφωνά με την παρούσα αρχιτεκτονική ο ίδιος ο οργανισμός είναι το brand γι’
αυτό το λόγο καλείται συνήθως και μοντέλο εταιρικού brand. Η βασική διαφορά του
μοντέλου σε σχέση με τα άλλα δύο είναι ότι το εταιρικό brand απευθύνεται σε όλα τα
απευθυνόμενα κοινά του οργανισμού, εσωτερικά και εξωτερικά, ενώ τα άλλα δύο
μοντέλα συνήθως απευθύνονται μόνο σε κάποια κοινά.
Επειδή η σύγχρονη τάση θέλει την εταιρική συμπεριφορά πιο ακμαία από ποτέ,
η ανάγκη για να εμφανίζεται ο οργανισμός σαν σύνολο είναι επιτακτική. Αυτό
επιτυγχάνεται με την χρήση του εταιρικού ή μονολιθικού μοντέλου. Πραγματικά οι
περισσότεροι οργανισμοί σε Ιαπωνία και Κορέα είναι πιστοί υποστηρικτές του
μοντέλου αυτού και σαν επακόλουθο είναι με το όνομα Mitsubishi να μπορεί κανείς
να βρει από αυτοκίνητο, κλιματιστικό, στυλό, ψάρι σε κονσέρβα μέχρι και τμήματα
αεροσκαφών, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα [16].
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Εικόνα 3.4: Οι ποικίλες δραστηριότητες του brand Mitsubishi.

Απόλυτα επιτυχημένη εφαρμογή του μονολιθικού μοντέλου αποτελεί και το
brand της Virgin. Προερχόμενη καθαρά από μία μουσική επιχείρηση τώρα
εμπλέκεται με αεροπλάνα, τρένα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κινητή τηλεφωνία
και μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως η εικόνα καταδεικνύει.

Εικόνα 3.5: Οι ποικίλες δραστηριότητες του brand Virgin.
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Όταν ένα προϊόν ή υπηρεσία φέρει το όνομα Virgin, δημιουργεί συνειρμούς για
ένα χαλαρό, μη στημένο και ευχάριστο στυλ. Έτσι ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει
πετύχει τον σκοπό του αφού στο υποσυνείδητο κάθε χρήστη του brand Virgin, δεν
υπάρχει μόνο ένα γνωστό επίπεδο ποιότητας αλλά αποτελεί και ένα σύμβολο τρόπου
ζωής.
Η θεμελιώδης δύναμη του εταιρικού ή μονολιθικού brand οφείλεται στο ότι
κάθε προϊόν και υπηρεσία λανσάρεται από τον οργανισμό με το ίδιο όνομα, στιλ και
χαρακτήρα. Έτσι κάθε κοινό διαπιστώνει ότι οι σχέσεις του οργανισμού με τα
στοιχεία που έρχεται σε επαφή είναι ξεκάθαρες, συνεπείς, εύκολες στον έλεγχο και
οικονομικά επιτεύξιμες. Μεγάλο επίσης πλεονέκτημα στην αγορά, για έναν
οργανισμό με εταιρικά brand, αποτελεί ο υψηλός βαθμός ορατότητας, εφόσον παντού
εμφανίζεται με το ίδιο σύμβολο, λογότυπο, υπόσχεση κτλ. και ξεκάθαρη τοποθέτηση.
Βασικό βέβαια μειονέκτημα είναι ότι στην περίπτωση που κάποια δραστηριότητα του
οργανισμού αντιμετωπίσει πρόβλημα τότε αυτό εγκυμονεί κινδύνους για όλο τον
οργανισμό.

Εικόνα 3.6: Μερικά από τα λογότυπα της Virgin στον τομέα «Ταξίδι & Τουρισμός»

3.2.2 Ενισχυμένη «Η πολλαπλή εταιρική ταυτότητα»
Είναι ίσως η πιο ενδεικτική και σημαντική κατηγορία, από πλευράς
τουλάχιστον αριθμών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι οργανισμοί που
προκύπτουν αρχικά από συγχωνεύσεις. Με τον τρόπο αυτό πολλές εταιρίες αποκτούν,
με συνήθως

υψηλό τίμημα, brand που έχουν αξία και φήμη στην αγορά, στη

συνέχεια τα συνδέουν με το δικό τους όνομα και με αυτό τον τρόπο προσδίδουν στον
οργανισμό εκρηκτικότητα. Ο ενισχυμένος οργανισμός εστιάζει συνήθως σε
χρηματοοικονομικά κοινά, μετόχους, αναλυτές, κυβερνήσεις, νομοθέτες, στο ίδιο
τους το προσωπικό, στο πιθανό προσωπικό ενώ αντίθετα τα ατομικά μονολιθικά
brand εστιάζουν κυρίως στους καταναλωτές.
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Οι οργανισμοί που ασπάζονται την συγκεκριμένη αρχιτεκτονική παρουσιάζουν
συνήθως τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξή τους οφείλεται κυρίως στις
συγχωνεύσεις. Αποκτούν συχνά ανταγωνιστές, προμηθευτές και πελάτες με το δικό
τους όνομα, πολιτισμό και φήμη με σκοπό να τα προσάψουν στο απευθυνόμενο κοινό
του οργανισμού. Είναι συνήθως οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε πολλαπλούς
τομείς και κλάδους της αγοράς (κατασκευή, πώληση, λιανεμπόριο, πώληση
συστατικών σε ανταγωνιστές κτλ.).
Κάποιες φορές μάλιστα η απόκτηση όλου του ανταγωνιστικού κύκλου
προϊόντων προκαλεί σύγχυση μεταξύ προμηθευτών και πελατών και κάποιες φορές
και των ίδιων των εργαζομένων του οργανισμού. Στόχος τους είναι να διατηρήσουν
τα θετικά στοιχεία των brand και των εταιριών που έχουν αποκτήσει ενώ ταυτόχρονα
επιθυμούν να επιθέσουν σε αυτά το δικό τους τρόπο διαχείρισης, σύστημα
επιβράβευσης, χαρακτηριστικά και κάποιες φορές ακόμα και το όνομα πάνω στις
θυγατρικές του οργανισμού. Είναι συνήθως οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε
διάφορες χώρες στις οποίες ο κύκλος των προϊόντων και η φήμης τους ποικίλουν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του ομίλου ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της
Marriott, όπου κατέχει 2700 ξενοδοχεία παγκοσμίως για όλα τα γούστα και μια
πολλαπλή εταιρική ταυτότητα που απαρτίζεται από δεκατρία brand.

Εικόνα 3.7: Η ενίσχυση σου δηλώνει που ανήκει η εταιρία.
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Οι εταιρίες που ψάχνουν να δημιουργήσουν μία ταυτότητα, που να καλύπτει
ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων με τις θυγατρικές τους, έρχονται αντιμέτωπες με
ένα πολύπλοκο καθήκον. Από την μία πλευρά, σε επίπεδο εταιρίας και εταιρικών
κοινών, επιθυμούν να δημιουργήσουν μια ξεκάθαρη ιδέα ενός απλού αλλά
πολυπρόσωπου οργανισμού με αναπτυγμένο το αίσθημα του σκοπού όπως δείχνει η
εικόνα.

Εικόνα 3.8: Τα brand της Marriott.

Από την άλλη όμως επιθυμούν να αφήσουν ανενόχλητες τις ταυτότητες των
εταιριών και των brand, που έχει αποκτήσει ο οργανισμός, να ολοκληρώσουν το έργο
τους με σκοπό να διατηρήσουν το καλό αίσθημα τόσο στην αγορά όσο και μεταξύ
των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την μέγιστη δυνατή
ευαισθησία.

3.2.3 Επώνυμη «Η ταυτότητα που βασίζεται στα brand»
Μερικές εταιρίες ξεχωρίζουν τις ταυτότητές τους σαν εταιρίες από αυτές των
brand που κατέχουν και ρίχνουν στην αγορά. Τέτοιες εταιρίες είναι κυρίως
φαρμακευτικές, τροφίμων, ποτών και άλλων ταχέως κινούμενων καταναλωτικών
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αγαθών από τον κόσμο της μόδας. Σε εταιρικό επίπεδο αυτές οι επιχειρήσεις φτάνουν
σε όλο το απευθυνόμενο κοινό της εταιρίας ή της ενισχυμένης επώνυμης επιχείρησης
εκτός του τελικού καταναλωτή. Ο τελικός καταναλωτής αγνοεί την ύπαρξη της
εταιρίας και νοιάζεται μόνο για το brand που τον ενδιαφέρουν.
Έτσι λοιπόν πολλοί πιστοί καταναλωτές των επώνυμων προϊόντων Louis
Vuitton, Fendi, Kenzo της σαμπάνιας Moet & Chandon και Dom Perignon και της
αλυσίδας καταστημάτων Sephora, αγνοούν για την ύπαρξη της εταιρίας LVMH, που
της ανήκουν όλα τα παραπάνω brand και πολλά άλλα γνωστά όπως η εικόνα
αποδεικνύει, δεν συμβαίνει το ίδιο όμως με τους προμηθευτές, τους μετόχους, τους
αναλυτές κτλ.

Εικόνα 3.9: Η εταιρία LVMH είναι κάτι παραπάνω από επώνυμη.

Στην εταιρία DIAGEO ανήκουν πάνω από πενήντα πολύ γνωστά brand όπως
η Guinness, η Johnnie Walker και η Smirnoff. Παρόλα αυτά όμως κανένας δεν πάει
σε bar για να παραγγείλει ένα ποτήρι DIAGEO. Δεν υπάρχει καμία σύγχυση μεταξύ
της DIAGEO και της Guinness. Αυτό που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής είναι μόνο
το μεμονωμένο brand, εκτός και αν επισκεφτεί την ιστοσελίδα της εταιρίας, που
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 3.10: Η ιστοσελίδα της DIAGEO.

Υπάρχουν λόγοι που κάποιες εταιρίες επιδιώκουν αυτήν την πολιτική. Έτσι
λοιπόν οι κάποιες εταιρίες πιστεύουν ότι τα brand πρέπει να είναι ελεύθερα στην
ανάπτυξη της δικής τους ξεχωριστής ταυτότητας, που αρμόζει στους καταναλωτές
που απευθύνονται. Επίσης στην επί μακρών παράδοση της βιομηχανίας των ταχέως
κινούμενων καταναλωτικών αγαθών έχει παρατηρηθεί ότι ο καταναλωτής
επηρεάζεται εύκολα από βασικούς και καταφανείς συμβολισμούς (Wash’n’Go =
καθαρός, γρήγορος και νεανικός, Poison = εξεζητημένος, Flora = υγιείς).
Αυτοί οι συμβολισμοί μπορεί να βοηθούν στην δημιουργία του brand αλλά
μπορεί να είναι και ακατάλληλοι για την παγκόσμια και πολύπλοκη εμφάνιση του
οργανισμού. Επιπρόσθετα με την άσκηση της εν λόγω πολιτικής είναι εφικτό ένα
brand να διαθέτει τον δικό του ξεχωριστό κύκλο ζωής που μπορεί να διαφέρει από
αυτόν της εταιρίας. Τέλος η γνώση από πλευράς καταναλωτή ότι το brand που
υποστηρίζει, ανήκει στον ίδιο οργανισμό με ένα ανταγωνιστικό brand με
διαφορετικές αξίες και ταυτότητα (π.χ. Louis Vuitton και Loewe) μπορεί να
προκαλέσει ζημία στον οργανισμό.
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3.2.4 Μικτή
Στην πραγματική ζωή βέβαια τα όρια μεταξύ των παραπάνω αρχιτεκτονικών
μεθόδων δεν είναι πάντα απόλυτα. Η πολυπλοκότητα αυξάνεται ανάλογα με τις
δραστηριότητες της επιχείρησης και η αρχιτεκτονική που τελικά επιλέγεται απλά
πρέπει να ταιριάζει στον εταιρικό σκοπό και όχι στη θεωρία. Γενικός κανόνας δεν
υπάρχει, αλλά συνήθως οι πρακτικοί του branding λένε ότι τα πάντα στον οργανισμό
πρέπει να είναι όμοια και ότι όσα λιγότερα brand κατέχει ο οργανισμός τόσο το
καλύτερο.
Οι περισσότεροι οργανισμοί ξεκινούν με ένα όνομα, μία ταυτότητα, ένα
brand. Ωστόσο όσο οι δουλειές μεγαλώνουν και μαζί τους οι αποκτήσεις αρκετών
εταιριών και brand επιβάλλεται η διαχείριση όλων αυτών των ονομάτων. Όταν για
παράδειγμα η DaimlerBenz απέκτησε την Chrysler, άλλαξε το εταιρικό όνομα και το
εταιρικό brand σε DaimlerChrysler. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η εντύπωση μιας
συγχώνευσης μεταξύ ίσων και επέτρεψε στην Chrysler να διατηρήσει όλα της τα
brand (Dodge και Jeep). Αλλά στην πραγματικότητα η Chrysler ήταν μια άρρωστη
εταιρία και με την συνεργασία αυτή επιδιώχθηκε η ίαση. Αυτό όμως δε κράτησε
αρκετά με συνέπεια την αποχώρηση της Daimler και την πώληση της επιχείρησης.
Τώρα το εταιρικό της όνομα είναι Daimler AG, όπως φαίνεται και στην εικόνα.

Εικόνα 3.11: Η αρχιτεκτονική του brand διαμορφώνεται από τις συνθήκες.

Δεν συνέβη το ίδιο με την Air France που αγόρασε την KLM αλλά διατήρησε
το brand. Το ίδιο εφάρμοσε και η France Telecom που διατήρησε την Orange. Ενώ η
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Nestlé όταν απέκτησε την Rowntree, που διατηρούσε γνωστά ξεχωριστά επώνυμα
προϊόντα brand όπως την KitKat, κράτησε τα brand και ξεφορτώθηκε την Rowntree.
Η αναφορά στα παραπάνω παραδείγματα υποδεικνύει ότι υπάρχει μία
απέραντη ποσότητα τροποποίησης και διαμόρφωσης μέσα σε κάθε σύστημα. Κάθε
brand, οργανισμός, εταιρία είναι μοναδικά και μοναδικά συμπεριφέρονται μέσα στο
περιβάλλον που δραστηριοποιούνται.
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4. Πρακτικές εφαρμογές branding - στρατηγικές
τοποθέτησης
4.1 Εισαγωγή
Η διαδικασία του branding ξεκίνησε σαν μέσο με το οποίο μια φίρμα
μπορούσε να διαφοροποιήσει τα προϊόντα ή της υπηρεσίες της από αυτά των
ανταγωνιστών της. Αρχικά το branding λειτούργησε σαν μια υπόσχεση συνέπειας και
ποιότητας του οργανισμού προς τους καταναλωτές. Σήμερα όμως τα brand είναι
γνωστά για την παροχή, που προσφέρουν στους

καταναλωτές, ενός μοναδικού

συνδυασμού διακριτών προνομίων, τα οποία δεν εντοπίζονται σε άλλα προϊόντα.
Αυτά τα διακριτά προνόμια είναι πιθανό να απλουστεύσουν την διαδικασία
αγοραστικής επιλογής αλλά και να παράσχουν την βάση για την καταναλωτική πίστη.
Σύμφωνα με τον De Chernatony & τον McDonald τα προϊόντα τα οποία πλησιάζουν
τις ανάγκες των καταναλωτών γίνονται brand.
Είναι λοιπόν τα διακριτά μοναδικά προνόμια τα οποία προσφέρουν τα brand
στους καταναλωτές, και τα οποία δίνουν την δυνατότητα της αύξησης της αξίας τους
και τα καθιστούν ικανά να διατηρήσουν την τιμή επιβράβευσης πάνω στον τύπο του
προϊόντος τους [13].
Η προστιθέμενη αξία η οποία προέρχεται από το χτίσιμο και την κυριότητα του
brand (brand equity) έχει προσδιοριστεί ως ένα σύνολο αγαθών και υποχρεώσεων
άμεσα συνδεδεμένων με το όνομα και το σύμβολο του brand, το οποίο προσθέτει ή
και αφαιρεί από την αξία που παρέχεται από ένα προϊόν ή υπηρεσία προς την φίρμα ή
και προς τους καταναλωτές αυτές της φίρμας. Ο Aaker ισχυρίζεται ότι υπάρχουν
τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά από τα οποία προέρχεται η έννοια του brand (brand
equity), τα οποία αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για την κατανόηση της
διαδικασίας της δημιουργίας μάρκας. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: η διακριτή
ποιότητα του brand, η συνείδηση του brand, η πίστη στο brand και οι σύνδεσμοισυσχετισμοί του brand.
Ως σύνδεσμοι-συσχετισμοί του brand μπορούν να προσδιοριστούν με ευρεία
έννοια, όλα αυτά που θυμίζουν σ’ έναν άνθρωπο το brand. Είναι ο τρόπος και η
εντύπωση που έχει ο άνθρωπος για το brand. Αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία
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στηρίζονται οι καταναλωτές και αξιολογούν το brand σε σχέση με την τιμή του. Οι
ακαδημαϊκοί έχουν εκτενώς ασχοληθεί με την φύση των συνδέσμων-συσχετισμών
(brand associations) εστιάζοντας σε παράγοντες όπως η εταιρική ταυτότητα, η
προσωπικότητα, η χώρα προέλευσης, η κουλτούρα, η αύρα, η ηθική και οι αξίες.
Είναι τόσο σημαντική λοιπόν η ύπαρξη των συνδέσμων-συσχετισμών στη
επεξήγηση της επιτυχίας του brand, που έχει υποστηριχθεί ότι το brand στην πράξη
δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα δίκτυο σχέσεων-συνδέσμων στο μυαλό ενός
καταναλωτή [17].
Για τον λόγο αυτό πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες, κερδίζουν ετησίως δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ από τις πωλήσεις αντικειμένων που φέρουν τα λογότυπα τους.
Μπλουζάκια, καπελάκια, σημαιάκια, μινιατούρες αυτοκινήτων, παπούτσια και άλλα,
αυξάνουν τους τζίρους κυρίως των ακριβών αυτοκινητοβιομηχανιών. Πρώτη σε
πωλήσεις είναι βέβαια η FERRARI, αφού τα προϊόντα με το «αλογάκι» είναι τα
ακριβότερα. Ακολουθεί η Lamborghini, η οποία έχει βγάλει τα πάντα και όπως
φαίνεται στην εικόνα ακόμα και γόβες…

Εικόνα 4.1: Η συναισθηματική παντοδυναμία της Ferrari.
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Εικόνα 4.2: Γόβα που γκαζώνει … από την Lamborghini.

4.1.1 Συσχετισμοί πριν και μετά την κατανάλωση
Οι συσχετισμοί της μάρκας φθάνουν στους καταναλωτές από δύο
βασικές πηγές. Απ’ τη μια, προ της καταναλωτικής διαδικασίας, όπου κυρίαρχο ρόλο
παίζει η επικοινωνία που οφείλει να επιδείξει και να αναπτύξει ένα brand. Αυτή η
φάση της γνωστοποίησης του brand λειτουργεί σαν κίνητρο προς τους καταναλωτές
για να αγοράσουν. Από την άλλη, η κατανάλωση του brand μπορεί να έχει σαν
αποτέλεσμα, ο καταναλωτής να δημιουργήσει νέους συσχετισμούς. Είναι αυτοί οι
συσχετισμοί που θα κρίνουν αν ο καταναλωτής θα ξαναγοράσει το προϊόν ή όχι.
Συνεπώς οι δύο αυτές πηγές, όχι μόνο ενεργοποιούνται σε διαφορετικά στάδια της
αγοράς των προϊόντων και της διαδικασίας κατανάλωσης, αλλά η δέσμευση του
καταναλωτή σε αυτές τις διαδικασίες μπορεί να προκαλέσει διαφοροποίηση των
συσχετισμών.
Οι πληροφοριακές απόψεις που λαμβάνει το εξωτερικό απευθυνόμενο κοινό -ο
τελικός καταναλωτής, έχουν να κάνουν με τους προ-καταναλωτικούς συσχετισμούς.
Αυτοί οι συσχετισμοί είναι εκτενώς δημιουργημένοι στο μυαλό των καταναλωτών
μέσα από το επικοινωνιακό marketing του brand και σε συνδυασμό με άλλες
εξωτερικώς μεταδιδόμενες πληροφορίες σχετικές με το brand. Πολλές φορές οι
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συσχετισμοί που αναπτύσσουν πολύ γνωστά brand είναι τόσο ισχυροί που κάνουν
ανθρώπους να τα συμπαθούν και να τα θαυμάζουν χωρίς υποχρεωτικά να τα έχουν
χρησιμοποιήσει ποτέ (Joachimsthaler & Aaker - Harvard press). Οι περιγραφικές
απόψεις τους είναι συνδεδεμένες με την μετά-καταναλωτική άποψη για το brand και
προέρχονται από την πληροφορία που παρέχεται από την εμπειρία της κατανάλωσης
[18].
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ισχυροποιείται η θέση που επικρατεί στον
τομέα του branding που θέλει τον σύνολο του οργανισμού να βασίζεται στην
διαφάνεια, την ειλικρίνεια και την αλήθεια. Έτσι όταν οι προ-καταναλωτικές απόψεις
του καταναλωτή επαληθευτούν και επομένως συνδεθούν με τις μετά-καταναλωτικές
τότε δημιουργείται η φήμη και η προστιθέμενη αξία για το brand.

4.1.2 H ενίσχυση - εδραίωση του brand
Η ενίσχυση του brand μπορεί να αποσαφηνιστεί ως η κεφαλαιοποίηση της
προκατασκευασμένης εταιρικής ειλικρίνειας και γνώσης για το brand, στη μνήμη του
καταναλωτή. Για παράδειγμα, το λανσάρισμα ενός χαρακτήρα καρτούν, μπορεί να
ενισχύσει τις σχέσεις συνείδησης και την γενικότερη φήμη, ενός κατασκευαστή
δημητριακών, στην επικοινωνία του brand του στην αγορά. Όλα τα brand χρίζουν
ενίσχυσης για να διατηρήσουν τις σχέσεις και τους συσχετισμούς στο μυαλό των
καταναλωτών [19] είτε είναι brand επώνυμων προϊόντων είτε είναι επώνυμα εταιρικά
brand. Ενίσχυση του επώνυμου εταιρικού brand σημαίνει ότι η προ-εδραιωμένη
ειλικρίνεια και φήμη της εταιρικής μάρκας ή και άλλης οντότητας κεφαλαιοποιείται
διαμέσω της ταυτότητας ή της μεταφοράς εικόνας [20]. Στην πρώτη περίπτωση το
επώνυμο εταιρικό brand επεκτείνει ή ενισχύει ένα προϊόν ή υπηρεσία σαν βασική
πηγή σχέσεων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ενισχύσεις των επεκτάσεων που
πραγματοποιούν η Virgin και η Nestle διατηρώντας τα brand με τα ονόματά τους, την
φήμη τους και την εγγύηση που παρέχουν.
Στην δεύτερη περίπτωση μία εξωτερική οντότητα με ισχυρή εταιρική
ειλικρίνεια συνδέεται με το επώνυμο εταιρικό brand. Για παράδειγμα το brand ως
συστατικό της Intel, η Intel Inside Celeron, μπορεί να μεταφέρει ισχυρές σχέσεις στο
επώνυμο εταιρικό brand DELL. Η ενίσχυση του επώνυμου εταιρικού brand μπορεί να
φανεί αναγκαία με σκοπό την δημιουργία βάθους και διαφοροποίησης στην μοναδική
πρόταση αξίας. Η ενίσχυση επίσης αναφέρεται στα μοναδικά ή και στα ειδικά
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χαρακτηριστικά που οι καταναλωτές πιστεύουν ότι η επέκταση του brand φέρνει στην
νέα κατηγορία προϊόντων. Η ισχυροποίηση διαμέσω της επέκτασης του brand μπορεί
να βασιστεί σε μια λογική σύνδεση από την οποία η επέκταση προέρχεται [19] ή σε
ιδιότητες που ανακύπτουν λόγω της πολυπλοκότητας του brand.
Οι έννοιες που σχετίζονται με τις εταιρικές αξίες του brand πρέπει να
συνδράμουν στην ισχυροποίηση του brand. Η Caterpillar, που κατασκευάζει
εξειδικευμένο βαρύ

εξοπλισμό επεκτάθηκε στη κατηγορία της μπότας και κατ’

επέκταση στο casual παπούτσι, βασισμένη στο συναίσθημα παρά στον εξοπλισμό και
την σκληρότητα της εργασίας.

Εικόνα 4.3: Παπούτσια για «σκληρή δουλειά και πραγματική ζωή» από την CATERPILLAR.

Η ενίσχυση επίσης του επώνυμου brand μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό
την ενδυνάμωση των βασικών ή των εκτεταμένων αξιών με το brand, την προσέγγιση
νέων τμημάτων της αγοράς και την επίτευξη εδραιωμένων σχέσεων των μετόχων, της
διανομής των καναλιών και των αγορών [21].

4.2 Η βάση συνδέσμων του brand (the brand association base)
Αυτή η βάση μπορεί να οριστεί ως η σύνδεση, που ένα επώνυμο brand
εγκαθιδρύει, με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργαζόμενους συνδέσμους όπως
brand, πρόσωπα, μέρη, κατηγορίες προϊόντων και ιδρύματα που προσθέτουν ή και
αφαιρούν στον τελικό πελάτη εικόνα και ειλικρίνεια που περιέχεται στo brand. Ένα
επώνυμο εταιρικό brand μπορεί να επεκτείνει τους εταιρικούς του συνεταιρισμούς
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μέσω της μεταφοράς της δικής του εταιρικής ταυτότητας και των ισχυρών του
σχέσεων όπως συνέβη με την Virgin, από Virgin Music σε Virgin Atlantic.
Όπως επίσης είναι δυνατή η επέκταση του επώνυμου brand μέσω της
μεταφοράς της εικόνας από συνεργαζόμενους συνεταιρισμούς στο περιβάλλον (η
εικόνα της ομάδας ράγκμπι «All Blacks» μεταφερόμενη στην επώνυμη εταιρική
μάρκα Adidas [21] ή την παραδεισένια εικόνα της Τζαμάικα μεταφερόμενη στην
επώνυμη εταιρική μάρκα PUMA). Οι συνεργαζόμενοι συνεταιρισμοί αναφέρονται
εδώ να έχουν σχέση δευτερογενώς με την εταιρική ταυτότητα αλλά περισσότερο με
την άμεση περιοχή του brand. Αυτοί οι συνεταιρισμοί μπορεί να είναι συστατικά,
κατηγορίες προϊόντων, πρόσωπα ακόμα και μέρη με επιθυμητή φήμη και υψηλά
επίπεδα εταιρικής συνείδησης. Μπορούν γενικότερα να χωριστούν σε τέσσερις
κατηγορίες, που ανήκουν στην εσωτερική και εξωτερική εταιρική αρχιτεκτονική του
brand, και είναι τα επώνυμα brand, πρόσωπα, μέρη, κατηγορίες προϊόντων και
ιδρύματα.

4.2.1 Brand ως συστατικό
Οι επεξεργαστές Intel, τα υφάσματα GORE-TEX, τα τεχνητά γλυκαντικά
NutraSweet, η Dupont Supplex, η Lycra and η VISA είναι όλα brand ως συστατικό
και είναι αδύνατο να αγοραστούν ξεχωριστά. Αυτά τα brand ως συστατικό μπορούν
να δημιουργήσουν δυνατές σχέσεις, να δανείσουν φήμη και να προσδώσουν
θαυμασμό στα brand, ενισχύοντας τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων τους
όπως και η εικόνα αποκαλύπτει, (π.χ. τα παπούτσια Timberland με ύφασμα GORETEX ή τους υπολογιστές DELL με επεξεργαστή Intel Inside).

Εικόνα 4.4: Τα brand Intel και VISA δεν υπάρχουν μόνα τους στην αγορά.

Επιπρόσθετα,

τα

συνεργαζόμενα

brands

μπορούν

να

μεταφέρουν

συναισθηματικές και σχεδιαστικές σχέσεις στο επώνυμο brand διαμέσω της
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ολοκλήρωσης του προϊόντος συνεργασίας. Με αυτό το σκοπό η Swatch ενίσχυσε και
ανανέωσε τις σχέσεις με το νεότερο απευθυνόμενο κοινό και την ζωτικότητα της
αυτοκινητοβιομηχανίας Mercedes στην ανάπτυξη του Smart Car. Στην ίδια κατηγορία
εντάσσεται και η συνεργασία της Ford με το brand Eddie Bauer για την ενίσχυση της
εκτός πόλεως προσωπικότητας και ανάπτυξης του μοντέλου Ford Explorer.

4.2.2 Συνεργαζόμενα πρόσωπα
Τα άτομα και γενικότερα τα πρόσωπα μπορεί να είναι brand αλλά μπορούν να
δημιουργήσουν και εταιρική ειλικρίνεια με την έννοια των ισχυρών δεσμών και της
αναγνώρισης της μάρκας. Οι Tiger Woods, Le Bron James και Tony Hawk έχουν
όλοι δικά τους λογότυπα και εταιρική ταυτότητα. Ισχυρές επίσης διάσημες
προσωπικότητες όπως η Cindy Crawford, ο Michael Jordan και η Jennifer Lopez
μπορούν να τοποθετηθούν σαν συνεργάτες με μία σύνδεση με το επώνυμο brand.
Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα οι συνεργαζόμενοι εταιρικοί συνεταιρισμοί
γίνονται τόσο δυνατοί που είναι αυτοί που καθοδηγούν την απόφαση του τελικού
καταναλωτή, ομοιάζουν με φυσικό κομμάτι της προσαυξημένης μορφής του brand
και έτσι μεταμορφώνονται σε συνεργαζόμενο υπό-brand. Κλασικό παράδειγμα αυτό
του Michael Jordan σε σχέση με το εταιρικό brand Nike (Air Jordan) του οποίου η
επιτυχία οφείλεται στην απόλυτη ταύτιση και την μακροχρόνια συνεργασία. Τα
πρώτα παπούτσια που φόρεσε ο Jordan είναι αυτά της εικόνας και βγήκαν στην
παραγωγή το 1985.

Εικόνα 4.5: Τα πρώτα παπούτσια Nike Air Jordan.

61

Πρόσωπα όπως οι David Beckham, Zidane και Ronaldo δεν είναι μόνο
ποδοσφαιριστές αλλά ήταν επίσης και ενεργοί διαχειριστές brand στο διεθνές
εταιρικό χαρτοφυλάκιο της Real Madrid (Foer, 2004 - Hale, 2003) [22].
Την πρόσφατη επικοινωνία της Gillette, για το νέο της προϊόν Μ3Power, έχουν
αναλάβει τρεις πρωταθλητές από τρία διαφορετικά σπορ, καλύπτοντας έτσι σχεδόν
όλα τα αντρικά γούστα. Ο Roger Federel πρωταθλητής στο τένις, o Thierry Henry
επιθετικός της Barcelona και ο Tiger Woods πρωταθλητής στο γκολφ αποτελεί, όπως
και η εικόνα αποκαλύπτει, τα συνεργαζόμενα πρόσωπα της Gillette για το προϊόν
Gillette Fusion Phenom.

Εικόνα 4.6: Gillette, ότι καλλίτερο για τον άντρα πρωταθλητή.

Συνοψίζοντας, τα πρόσωπα μπορούν να συνεισφέρουν στην διαφοροποίηση και
στην συσχέτιση για το επώνυμο εταιρικό brand. Μπορούν επίσης να προσθέσουν
διακεκριμένη αναγνώριση και εταιρική προσωπικότητα στη ταυτότητα του brand. Με
αυτό τον τρόπο ο γνωστός Άγγλος μάγειρας Jamie Oliver ενίσχυσε τις εταιρικές αξίες
του brand και δημιούργησε εταιρική συνείδηση για την Tefal.

4.2.3 Τοποθεσίες και μέρη
Οι τοποθεσίες και τα μέρη γενικότερα μπορούν να προωθήσουν στιγμιαίους
δεσμούς για το brand. Μέρη και χώρες συνδέονται με διαφορετικά επίπεδα ποιότητας
σε ειδικές κατηγορίες. Εν συγκρίσει, τα ισπανικά αυτοκίνητα θεωρείται ότι διαθέτουν
περιορισμένη ποιότητα σε σχέση με τα γερμανικά. Τα μέρη μπορούν να έχουν
δυνατούς συναισθηματικούς δεσμούς, δεσμούς που εκφράζουν προσωπικότητα και
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περιεχόμενο, και που όταν συνδέονται με το brand συνεισφέρουν στην
συναισθηματική διάσταση της εταιρικής φήμης. Η Τζαμάικα προκαλεί χαλαρές
παραδεισένιες σχέσεις που ενίσχυσαν το επώνυμο brand PUMA στους Ολυμπιακούς
αγώνες, καθώς επίσης η χώρα αυτή χρησιμοποιήθηκε επίσης σαν υπό-brand για τον
φάσμα των αρωμάτων PUMA Jamaica, που λανσαρίστηκαν κατά την διάρκεια των
Ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα 2004.

Εικόνα 4.7: Όνομα, χρώματα και επικοινωνία παραπέμπουν στην Jamaica.

63

Μία ισχυρή σχέση με ένα μέρος μπορεί επιπλέον να επιφέρει βελτίωση και
στην εταιρική ταυτότητα και στην ποιοτική αντίληψη για τα προϊόντα. Επιπροσθέτως
μία σύνδεση με το μέρος μπορεί να ισχυροποιήσει τη σχέση με την ποιότητα μέσω
ποικίλων

βαθμών

ενίσχυσης.

Για

παράδειγμα

η

VERSACE

δημιούργησε

ολοκληρωμένες ποιοτικές σχέσεις για τα ρολόγια της και για το brand της, με τον
απόλυτο δεσμό SWISS MADE που απόκτησε μέσω της μάρκας Ebel που ενίσχυσε τα
ακριβά της ρολόγια.
Το brand NESCAFE frappé δημιουργεί σχέσεις με το ελληνικό κοινό
συνδέοντας το brand με εκδηλώσεις για νέους στο γνωστό κοσμικό νησί της
Μυκόνου (SPRINGBREAK MYKONOS 2009).

4.2.4 Κατηγορίες προϊόντων
Οι κατηγορίες προϊόντων έχουν το δικό τους σύνολο δεσμών που μπορούν να
τροποποιήσουν το εταιρικό brand με διαφορετικούς τρόπους. Κάποιες κατηγορίες
έχουν σχέσεις με πολυτέλεια και υψηλές τιμές όπως τα κοσμήματα ενώ κάποιες άλλες
κατηγορίες όπως αυτή της μπύρας έχουν ευρύτερο σύνολο δεσμών (Aaker and
Joachimsthaler, 2000).
Κατηγορίες προϊόντων μπορούν επίσης να επηρεάσουν την τοποθέτηση του
χαρτοφυλακίου του οργανισμού κάνοντάς το να φαίνεται πιο ρηχό ή ευρύτερο. Για
παράδειγμα, οι υπερατλαντικές αεροπορικές γραμμές διεύρυναν το νόημα του brand
Virgin από τη μουσική σε παγκόσμιο ταξιδιωτικό όμιλο - κολλοσό.
Επίσης οι κατηγορίες μπορούν να πλησιάσουν ή να απομακρύνουν τις
αισθήσεις. Οι μοτοσικλέτες είναι κοντά στις αισθήσεις ενώ τα φάρμακα είναι πιο
μακριά . Ένα επώνυμο εταιρικό brand μπορεί να εκτίνει το νόημά του μέσω μιας νέας
κατηγορίας σχέσεων, όπως η επέκταση της BMW σε ποδήλατα βουνού (mountainbikes) και ρούχα με σκοπό την διεύρυνση της εταιρικής ταυτότητας και την
καθιέρωση της εταιρίας ως brand τρόπου ζωής (lifestyle brand), ομοίως ισχύει και
στην Harley Davidson.
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Εικόνα 4.8: Harley Davidson – Τρόπος ζωής.

4.2.5 Συνεργαζόμενα ιδρύματα και οργανισμοί.
Τα εκάστοτε ιδρύματα κουβαλούν ένα βαθύ κοινωνικό και πολιτισμικό νόημα.
Το πανεπιστήμιο και η εκκλησία είναι ιδρύματα με ποικίλες δραστηριότητες όπως η
τέχνη για το μεν και ο γάμος για το δε.
Οι ιδρυματικοί συνεταιρισμοί αποτελούν λεπτούς πολιτισμικούς δεσμούς χωρίς
συγκεκριμένο εμπορικό χαρακτήρα. Αυτοί οι δεσμοί είναι το αποτέλεσμα ενός
πολιτισμικά καθιερωμένου νοήματος που μπορεί να μεσολαβήσει και να
μεταμορφωθεί σε νόημα όπως μία αξία σε μια ειδική εταιρική μάρκα. Οι συνεταιρικοί
οργανισμοί μαρτυρούν ένα δεσμό με νόημα και αναγνώριση σε ένα συγκεκριμένο
πολιτισμικό πλαίσιο. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό σε αυτό το είδος της σχέσης
είναι ότι επειδή έχουν ήδη ενσωματωθεί σε ένα μεγαλύτερο κοινωνικό και
πολιτισμικό πλαίσιο, έχουν συμπεράνει νόημα και αξία στο μυαλό των καταναλωτών.
Οι σχέσεις που αφορούν σε ιδρύματα βασίζονται σε μια ψυχολογική διάσταση
ή μπορεί να έχουν ιστορικό, επιστημονικό και πολιτισμικό πλαίσιο (Rosa and Porac,
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2002)[23]. Όταν λοιπόν όλες αυτές οι σχέσεις συνδεθούν με το brand μπορούν να
αποτελέσουν μια πραγματική πηγή εταιρικής αξίας. Στην Ινδία η Pond είναι ένα
brand πασίγνωστο με αντικείμενα καθημερινής χρήσης και εκατομμύρια πελάτες.
Όταν το brand επανατοποθετήθηκε στην αγορά φροντίδας του δέρματος
χρησιμοποίησε την έννοια “ Ίδρυμα Pond ”(Ponds Institution) για να συνδέσει την
μάρκα με την έρευνα και την επιστήμη [24].
Ένας σκοπός μπορεί να έχει ιδρυματικές σχέσεις συνδέοντας τον με το brand,
έτσι ώστε το brand να εμφανίζεται ειλικρινές και ευαίσθητο κοινωνικά όπως η
στρατηγική που ακολούθησε η Avon με την εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο
στο στήθος.
Μια

λεπτή

διάκριση

πρέπει

να

γίνει

ανάμεσα

στους

ιδρυματικούς

συνεταιρισμούς και εταιρικούς ιδρυματικούς συνεταιρισμούς. Η ασπίδα του
πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Oxford University Shield) είναι ένα σύμβολο των
πανεπιστημίων προικισμένων με γνώση και μόρφωση και μπορεί να αποτελέσει έναν
ιδρυματικό συνεταιρισμό.
Η SEIKO UK δημιούργησε θεσμική νομιμότητα μέσω της χρήσης της ασπίδας
αυτής στην συσκευασία του ελεγκτή ορθογραφίας Αγγλικών (Oxford English
Spellchecker)

και

κατά

συνέπεια

δημιούργησε

έναν

ιδρυματικό

εταιρικό

συνεταιρισμό.
Τα McDonalds στην Σκανδιναβία χρησιμοποιούν στοιχεία με ηθικά προσόντα
μέσα σε ένα θεσμικό περιεχόμενο με σκοπό να σηματοδοτήσουν σταθερές και
σίγουρες αξίες σε σχέση με το brand, το οποίο τελικά εμφανίζεται πιο δίκαιο και
διάφανο. Για το σκοπό αυτό συνδέουν τον Διεθνή Οργανισμό Δίκαιου Εμπορίου
άμεσα με το brand μέσω του μάρκετινγκ στις καφετερίες της εταιρίας (McCafe).
Επίσης δημιουργούν δεσμούς με επιλεγμένα νοσοκομεία που έχουν κυρίως
ερευνητικό σκοπό με το εταιρικό brand μέσω του Ronald McDonald House και με
την ανάλογη επικοινωνία που φαίνεται στην εικόνα.
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Εικόνα 4.9: Το Ronald McDonald House δημιουργεί θετικούς συνειρμούς για το brand.

Όταν επώνυμα εταιρικά brand συνδέονται με ιδρύματα ή με ιδρυματικούς
εταιρικούς

συνεταιρισμούς

δημιουργούνται

δεσμοί

κοινωνικής

εταιρικής

υπευθυνότητας που με την σειρά τους παρέχουν νομιμότητα στο brand [25].
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία εμφανίζεται να εγκρίνει τα καπνιστά
αλλαντικά του brand Gourmet ΕνΕλλάδι σε πρόσφατη διαφήμιση και στην εικόνα.
Είναι προφανές πως ένα τόσο ακριβό προϊόν απευθύνεται σε ένα κοινό μέσης ηλικίας
και άνω, που είναι ικανό οικονομικά να το εντάξει στην καθημερινή του διατροφή.
Είναι επίσης προφανές το ενδιαφέρον αυτών των ανθρώπων για

μεσογειακή

διατροφή, καθώς περιέχουν μόνο Κρητικό ελαιόλαδο και γενικότερα διατροφή με
χαμηλά λιπαρά. Επομένως σε μία Ελληνική κοινωνία, με πρώτη αιτία θανάτου σε
ηλικίες άνω των σαράντα πέντε το έμφραγμα του μυοκαρδίου, είναι μάλλον
προφανής η επιλογή του brand για την σύνδεσή του με τον συγκεκριμένο Οργανισμό.
Όλοι αυτοί οι συσχετισμοί δεν εκφράζονται με λόγια αλλά τρυπώνουν στο μυαλό του
απευθυνόμενου κοινού και δημιουργούν προ-καταναλωτικούς συσχετισμούς σε ένα
επιστημονικό πλαίσιο βοηθώντας στην εξέλιξη και διατήρηση του brand.
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Εικόνα 4.10: Τα αλλαντικά gourmet εν ελλάδι και ο συνεργαζόμενος οργανισμός τους.

4.3 Συνδημιουργία brand (co-branding)
Μια βασική διάκριση, στο μεγαλύτερο τμήμα της ενίσχυσης του brand, μπορεί
να γίνει ανάμεσα στη δημιουργία brand ως συστατικό (Ingredient branding), στην
οποία βασικές ιδιότητες ενσωματώνονται σε ένα άλλο brand σαν συστατικό, όπως
αναφέρεται παραπάνω (τα παπούτσια Timberland με ύφασμα GORE-TEX) και στην
συνδημιουργία brand (co-branding) όπου δύο ξεχωριστά συνεργαζόμενα brand
ενώνουν τις δυνάμεις τους για την δημιουργία ενός brand αυτόνομου. Γνωστή
προσπάθεια πιο συμμετρικής συνδημιουργίας brand που αφορά τις ηλεκτρικές
συσκευές κουζίνας είναι μεταξύ της Siemens και του οίκου Porsche Design.
Η FIAT λανσάρει το καινούργιο μικρό αυτοκίνητο πόλης με τη συνεργασία του
φημισμένου brand ένδυσης του Renzo Rosso DIESEL, με το όνομα FIAT 500 by
DIESEL. Παρά λοιπόν την αναβίωση ενός all time classic σχήματος και την
επαναφορά αξιών όπως τρυφερότητα, αγάπη και φροντίδα (TLC- tender-love-care)
για ένα αυτοκίνητο πόλης, η FIAT επέλεξε να ενισχύσει περεταίρω την φήμη και την
κουλτούρα του μικρού της. Με ύφασμα από denim μέσα, μοναδικά χρώματα από
έξω, που διακρίνονται και στην εικόνα, λεπτομέρειες από μπρούτζο, αεραγωγοί που
θυμίζουν παλιό αερόψυκτο 500άρι, λογότυπο στον πίνακα οργάνων και κίτρινες
δαγκάνες αποτελεί ένα αυτοκίνητο όλο συσχετισμούς που γεννάει ο συνδυασμός τζιν
κουλτούρας και αυτοκινήτου hall of fame, προκαλώντας ενδιαφέρον σε κοινά που
ξεκινούν από τους αθεράπευτους του μινιμαλισμού και φτάνουν στους εκκεντρικούς,
παραπέμποντας σαφώς σε ένα τρόπο ζωής τόσο απλό όσο το να φοράς ένα τζιν
παντελόνι.
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Εικόνα 4.11: FIAT 500 by DIESEL.

Η πρώτη στρατηγική, αυτής της δημιουργίας brand ως συστατικό, ενισχύει μια
απλή ιδιότητα διαμέσω της παρουσίας του συνεργαζόμενου brand. Η στρατηγική της
συνδημιουργίας του brand αντιπροσωπεύει την αμοιβαία υποχρέωση των δύο
πλευρών στα πλαίσια της σύστασης βασικών αξιών και αποδίδει ένα πιθανό νέο
ευκαιριακό περιβάλλον και τοποθέτηση στο νέο brand [26].
Η συνδημιουργία brand μπορεί επιπλέον να χωριστεί ως συνδημιουργία
συνείδησης με σκοπό την διεύρυνση της καταναλωτικής βάσης (όπως η πιστωτική
κάρτα Diners Club που συνεργάστηκε με την AEGEAN Airlines) και συνδημιουργία
ενίσχυσης της αξίας με σκοπό την στήριξη και ενίσχυση άλλων εταιρικών αξιών της
μάρκας (όπως την γαστρονομική ακαδημία Cordon Bleu να ενισχύει το brand
Silvestra και τις γαστρονομικές του κρουαζιέρες και στην ελληνική εκδοχή η
SUPERFAST να ενισχύει τις μίνι κρουαζιέρες της στην Αδριατική προσφέροντας εν
πλω μοναδικά μυστικά μεσογειακής κουζίνας από τον γνωστό σεφ Γιάννη Γκελντή ).

4.4 Εξατομικευμένα προϊόντα
Την πιο προφανή ενίσχυση και το πλέον κυρίαρχο στοιχείο διαφοροποίησης
αποτελεί η δημιουργία τμημάτων κατασκευής εξατομικευμένων προϊόντων από τα
brand. Η συγκεκριμένη δυνατότητα δίνει την ευκαιρία στον καταναλωτή όχι μόνο να
νοιώσει την μοναδικότητα και την διαφοροποίηση έναντι του οποιουδήποτε, αφού η
επιλογή των χρωμάτων ή των υπολοίπων ατομικών επιλογών είναι μοναδική, αλλά
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και να ζήσει την απόλυτη διάδραση με το brand. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται
μια σχέση εμπλουτισμένη με σαφή συναισθηματικά οφέλη και μοναδικές
προστιθέμενες αξίες για τον σχεδιαστή-καταναλωτή οι οποίες ταιριάζουν στενά με τα
γούστα του.
Έτσι τα brand καταφέρνουν να ταυτίσουν το προϊόν τους με μια ολόκληρη
φιλοσοφία ζωής και δημιουργούν μια σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.
Το γνωστό εταιρικό brand της Nike δίνει την δυνατότητα μέσω διαδικτύου της
δημιουργίας εξατομικευμένων αθλητικών παπουτσιών. Ο καταναλωτής μπορεί να
συνδυάσει χρωματισμούς και να προσθέσει στο πίσω μέρος του παπουτσιού το δικό
του μονόγραμμα ή και σύμβολο με ένα μικρό αντίτιμο και μια μικρή χρονική
αναμονή. Αντίστοιχη δυνατότητα έχουν μέσω διαδικτύου και οι καταναλωτές που
επιθυμούν να αγοράσουν τις επώνυμες τσάντες Longchamp.
Το Ιταλικό επώνυμο brand υποδημάτων και αξεσουάρ TOD’S έδινε την
ευκαιρία στο αγοραστικό κοινό του πολυκαταστήματος HARRODS του Λονδίνου και
για δύο μέρες να δει επιτόπου πως κατασκευάζονται τα χειροποίητα παπούτσια της
εταιρίας. Επιπροσθέτως ο καταναλωτής, όπως φαίνεται και στην εικόνα, είχε την
δυνατότητα, χωρίς επιβάρυνση στη τιμή, να επιλέξει τους δικούς του μοναδικούς
χρωματικούς συνδυασμούς και ο τεχνίτης να του κατασκευάσει πάραυτα και ενώπιον
του, τα παπούτσια.

Εικόνα 4.12: Εξατομικευμένα προϊόντα TOD’S.

70

4.5 Στρατηγική επέκτασης (extension strategy)
Οι επεκτάσεις που επιχειρούν οι εταιρίες αποτελούν αναμφίβολα τάση των
καιρών. Καθημερινά ξεφυτρώνουν προϊόντα επεκτάσεων γνωστών brand, τις
περισσότερες φορές σε γειτονικές κατηγορίες από την ήδη υπάρχουσα που
καθιερώθηκε το brand.
Αφενός μεν το γεγονός αυτό οφείλεται στην εγγύηση που παρέχει το όνομα του
brand στην νέα κατηγορία, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την εταιρική επένδυση.
Είναι κατανοητό επομένως ότι σε στιγμές οικονομικής κρίσης ο βαθμός ασφάλειας
μιας επένδυσης είναι πολύ σημαντικός.
Και αφετέρου ο αέρας της μάρκας δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες
εισόδου στην νέα αγορά για την εταιρία. Αυτό συμβαίνει διότι ήδη υπάρχουν τα
οπτικά στοιχεία, η ταυτότητα και η προσωπικότητα της μάρκας αλλά και ένα κοινό
που με μειωμένες αντιστάσεις θα δεχτεί να δοκιμάσει το νέο προϊόν, ξέροντας
υποσυνείδητα το είδος και την ποιότητα της χρήσης [27].
Αυτό το γεγονός ευνοεί την επέκταση των φυσικών προϊόντων Κορρέ, από την
κατηγορία των προϊόντων περιποίησης προσώπου και σώματος, στην κατηγορία των
αρωμάτων, τα οποία είναι και αυτά φυσικά, όπως η εικόνα παρακάτω φανερώνει.

Εικόνα 4.13: Η επέκταση του Κορρέ στα αρώματα, διατηρώντας την ίδια ταυτότητα.
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Την στρατηγική της επέκτασης ακολουθούν επίσης τα brand που επιθυμούν να
συνοδεύουν τον καταναλωτή σε συνεχόμενη καθημερινή βάση, με σκοπό την εξέλιξή
τους σε brand τρόπου ζωής. Αυτού του είδους η επέκταση έχει να κάνει με την
κάλυψη αναγκών του απευθυνόμενου κοινού σε διαφορετικές κατηγορίες, άσχετες με
την βασική, αρχική κατηγορία του brand. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούν υπεραξία
για το προϊόν ή την υπηρεσία, κατοχυρώνουν τους πελάτες τους και εξασφαλίζουν
την μελλοντική προοπτική της εταιρίας.

Εικόνα 4.14: easyBrand: τρόπος ζωής.

Για τους παραπάνω λόγους άλλωστε προτιμάται από τις σύγχρονες εταιρίες η
προσέγγιση της μονολιθικής αρχιτεκτονικής που είναι ικανή να υποστηρίξει τυχών
μελλοντικές επεκτάσεις.
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5. Θεωρητικά μοντέλα ανάπτυξης brand
5.1

Εισαγωγή
Η ανάπτυξη του brand παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα, γεγονός

αναμενόμενο,

αφού

εμπλέκει

ανθρώπους

και

συστήματα,

αντιλήψεις

και

συσχετισμούς. Κάθε brand είναι μοναδικό, με δυνατά και αδύνατα σημεία και με
μοναδική απόκριση και αντίδραση σε ευκαιρίες και απειλές.
Ο σχεδιαστής προκειμένου να προτείνει την ιδανική και μοναδική πρόταση
αξίας που οδηγεί στην ανάπτυξη, διατήρηση και επικράτηση του brand, οφείλει να
παρατηρήσει, να ρωτήσει, να γίνει μέρος του συστήματος, να «μπει μέσα» στο brand.
Αν δύο brand στον ίδιο χώρο, με την ίδια αρχιτεκτονική, με τις ίδιες επιδόσεις, τον
ίδιο αριθμό εργαζομένων και τα ίδια οικονομοτεχνικά στοιχεία απευθυνθούν σε ένα
σχεδιαστή για την χάραξη στρατηγικής ή τον σχεδιασμό προϊόντων, θα λάβουν κατά
πάσα πιθανότητα δύο τελείως ξεχωριστές απαντήσεις.
Τα θεωρητικά μοντέλα ανάπτυξης εμπεριέχουν έννοιες μη απτές και
σημασιολογικές που γίνονται μοναδικά αντιληπτές από τους εκάστοτε διοικούντες
των εταιριών. Όσο μεγαλύτερη ομοιογένεια παρουσιάσει το brand στην αντίληψη,
κατανόηση και οριοθέτηση των αξιών που επικοινωνεί και μεταλαμπαδεύει τόσο
περισσότερες ελπίδες έχει στην παρουσίαση ενός συνεκτικού πυρήνα του brand.
Ο πυρήνας του brand είναι το σημείο αφετηρίας όλων των δράσεων, ο
οργανωσιακός κώδικας των δομικών του συστατικών, το στοιχείο έμπνευσης κάθε
του μέλους. Αυτόν προσπαθεί να αναδείξει ο σχεδιαστής και από αυτόν επιδιώκει να
αντλήσει στοιχεία για την ανάπτυξη του brand.
Παρακάτω αναφέρονται θεωρητικά μοντέλα ανάπτυξης brand που έτυχαν
πρακτικής εφαρμογής σε γνωστές εταιρίες και οργανισμούς. Σε επόμενο κεφάλαιο
γίνεται αναφορά σε πρακτικές μεθόδους, εργαλεία έρευνας (tools) και διαχείρισης της
πληροφορίας.
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5.2 Διαδικασία ανάπτυξης του brand βασισμένη στο μοντέλο
Keller
Η προτεινόμενη προσέγγιση της δημιουργίας μάρκας απαιτεί πρωτίστως την
πρωτοβουλία και την θέληση των διοικούντων για συνεργασία μικρής και μεγάλης
κλίμακας. Η θετική καθοδήγηση από την διοίκηση και η συμβολή της στην
διαδικασία κτισίματος του brand είναι απαραίτητη. Η καθοδήγηση του brand για
μεγάλη χρονική περίοδο μέσα από το πρίσμα της διαύγειας, της συνέπειας και της
αρχηγίας αποτελεί μια προκλητική και απαραίτητη δουλειά.
Για να οδηγηθεί όμως ένα brand στην κορυφή οφείλει: να συνδυάσει αυτές τις
διαστάσεις με τις γενικότερες τάσεις που επικρατούν στην αγορά, να παρουσιάσει
ιδιαίτερη προσοχή απέναντι στον ανταγωνισμό και να εμφανίσει γνώση και εφαρμογή
της σύγχρονης τεχνολογίας.
Για να τοποθετήσει μια εταιρία τις απαιτούμενες διαστάσεις στη σειρά με
μακροπρόθεσμη προοπτική προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία που περιλαμβάνει
πέντε βήματα και βασίζεται στην αφοσίωση που επιδεικνύει ο καταναλωτής στο
brand (Customer-Based Brand Equity model) [28]. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον
σχεδιασμό, την ανάλυση, την στρατηγική, το κτίσιμο και τον έλεγχο του brand.

5.2.1 Σχεδιασμός του brand - Brand Planning
Από τη στιγμή που ο στόχος του brand είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμων
αποτελεσμάτων τότε ο σχεδιασμός του πρέπει να ενσωματώνει μια μεγάλη εικόνα.
Για να κρατηθεί η εταιρία και το brand συγκεντρωμένο, ο σχεδιασμός του brand
οφείλει να περιλαμβάνεται στο μελλοντικό σχεδιασμό της εταιρίας.
Υπάρχει μία σειρά διαδοχικών καταστάσεων και ένας συγκεκριμένος
σχεδιασμός μιας οργανωτικής διάρθρωσης που συμβάλλουν στην αλλαγή του brand.
Προτείνεται η ένταξη της ακόλουθης διαδικασίας μέσα στον οργανισμό με σκοπό την
επίτευξη συνέχειας και συμμετοχής, δύο αξιών που ευνοούν το μέλλον και την
δημιουργία του brand. Συγκεκριμένα πρόκειται για την:
¾ Δημιουργία

κλίματος

συνεχόμενης

αλλαγής,

απελευθερώνοντας

χρόνο

διαχείρισης για συζητήσεις πάνω στην στρατηγική του brand.
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¾ Ύπαρξη διαδικασιών που μεταφέρουν επίκαιρη πληροφορία περιλαμβανομένης
και της ανάλυσης SWOT, με δυνατά και αδύνατα σημεία και με ευκαιρίες και
απειλές σχετικά με την τοποθέτηση και την ταυτότητα του brand.
¾ Ανάπτυξη μεθόδων, για γρήγορο και καινοτόμο σχεδιασμό, βασισμένων στα
ευρήματα

των

αναλύσεων

για

την

παρούσα

κατάσταση

του

brand,

συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της αγοράς, της δυνατότητας ανάπτυξης,
των δικτύων διανομής, της δυναμικής και των τάσεων της αγοράς, του τωρινού
και αναδυόμενου ανταγωνισμού και τέλος της πιθανότητας κέρδους.
¾ Ύπαρξη σταθερού σχεδίου για επικοινωνία του πλάνου του brand και των
αλλαγών, με όλα τα μέλη του brand, βασισμένο σε καθαρούς, αντικειμενικούς
σκοπούς της εταιρίας και σενάρια που βοηθούν στην αναγνώριση γνωστών και
άγνωστων εμποδίων.
¾ Ύπαρξη μελλοντικού σχεδίου του brand που περιλαμβάνει τωρινές και
μελλοντικές μάρκες, κατάλληλες επεκτάσεις ή πιθανότητες για επαυξημένη
ανάπτυξη. Αυτό το πρόγραμμα δράσης για εφαρμογή θεωρεί δεδομένη την
μακροπρόθεσμη διαχείριση του brand [29].
¾ Συμμετοχή - Εμπλοκή όλων στο σχεδιασμό. Ένας από τους βασικούς λόγους που
αποτυχαίνουν τα εταιρικά πλάνα είναι ότι τα γνωρίζουν μόνο κάποιες ομάδες
ανθρώπων που εμπλέκονται από την έναρξη της δημιουργίας αυτών των σχεδίων.
Η εμπλοκή ενεργεί ως κίνητρο στη διάπραξη. Στην ηλεκτρονική άλλωστε εποχή
που ζούμε υπάρχουν εξαιρετικά εργαλεία για την γρήγορη διανομή της
πληροφορίας ακόμα και σε μεγάλες εταιρίες (MILLENNIUM BANK εσωτερικό
τηλεοπτικό κανάλι για εσωτερική προβολή και επικοινωνία).
Επιπλέον, για την μακροχρόνια επιτυχία του brand απαιτείται η τήρηση
κάποιων βασικών αρχών στη διαδικασία δημιουργίας του. Αυτές οι αρχές που συχνά
παραπέμπουν στις αναπόφευκτες συνθήκες που προτάσσουν την επιτυχία του brand
είναι οι εξής:
¾ Συνέπεια. Είναι ο πιο σημαντικός κανόνας στο κτίσιμο του brand για τις εταιρίες
και υπάρχουν αρκετές εταιρίες που αδυνατούν να αναδείξουν συνέπεια σε όλα τα
σημεία επαφής. Η συνέπεια είναι απαραίτητη σε όλες τις σχετικές διαστάσεις, και
αυτό δεν αφορά μόνο τα προϊόντα αλλά επίσης και τα κανάλια του μάρκετινγκ,
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ακόμα και τον τρόπο που απαντά ο εργαζόμενος στα παράπονα του πελάτη από το
τηλέφωνο, το διαδίκτυο ή την άμεση επικοινωνία. Η κοινωνική υπευθυνότητα και
το πρόγραμμα επενδύσεων αποτελούν μέρος της συνέπειας και φυσικά για την
αποδοτικότερη εταιρική στρατηγική είναι αναγκαία η κάλυψη όλων των αρχών.
¾ Διαύγεια. Είναι ουσιαστική διότι χωρίς την διαύγεια δεν υπάρχει αληθινό brand.
Οι πελάτες και οι μέτοχοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν ξεκάθαρα τι
είναι η εταιρία και τι το brand και φυσικά τι δεν είναι. Η διαύγεια της μάρκας
βασίζεται στην διορατικότητα, στην αποστολή και στις αξίες της εταιρίας,
στοιχεία τα οποία πρέπει να γίνονται εύκολα αντιληπτά για να μπορούν εύκολα να
υιοθετηθούν.
¾ Συνέχεια. Ο εταιρικός κανόνας της συνέχειας υπονοεί ότι η εταιρία δεν θα πρέπει
να αλλάξει αυτά που αντιπροσωπεύει με μόνο σκοπό την αλλαγή. Τα ισχυρά
brand είναι υπό την συνεχόμενη διαχείριση. Οι άνθρωποι στηρίζονται σε αυτά και
τα εμπιστεύονται επειδή ξέρουν τι προσδοκούν. Βέβαια δεν είναι αρκετό να
ζωντανέψει κανείς αυτούς τους κανόνες με συνέπεια αν δεν είναι συνέχεια ορατός
στο καταναλωτικό του κοινό.
¾ Ορατότητα. Η ορατότητα του brand, η οποία αυξάνει την έκθεσή του στα μάτια
των καταναλωτών, είναι σημαντική στην απόκτηση μεγαλύτερου κομματιού στη
σκέψη για το brand. Οι επενδύσεις για μάρκετινγκ πρέπει να διοχετεύονται στα
καλύτερα μέσα επικοινωνίας με νοήματα στα οποία η προσοχή και η ικανότητα
συγκράτησης του καταναλωτή είναι υψηλά.
¾ Γνησιότητα. Η γνησιότητα απευθύνεται κατευθείαν στην σκέψη και στη δράση
του καθένα ξεχωριστά στην εταιρία. Εστιάζει στην δημιουργία πρωτοτυπίας και
αισθήματος

κτήσης,

χρήσης

ή

διαχείρισης

ενός

μοναδικού

πολύτιμου

αντικειμένου για τον πελάτη, ακόμα και αν αυτό γίνεται υποσυνείδητα.
Επιπλέον των προαναφερθέντων κανείς μπορεί να παρατηρήσει ότι ένας ακόμη
σημαντικός παράγοντας, που αρκετές εταιρίες επιδιώκουν, είναι η αρχηγία του brand,
ή αλλιώς η πρωτοπορία. Είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας για την
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη αξίας του brand, η οποία περιλαμβάνει την ικανοποίηση,
την πληρότητα και τις προσδοκίες του καταναλωτή, όταν έρχεται σε επαφή με τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες του brand.
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Τέλος και ο σχεδιασμός πρέπει να εστιάζει στη πληρότητα που προσφέρει το
brand, μιας ειδικής ποιότητας που το θέτει ξεχωριστό, και στη δύναμη του brand, που
δημιουργεί ανάγκες και πρέπει να βασίζεται σε κάτι γνήσιο. Αρκετές αστοχίες σε
brand δείχνουν ότι τίποτα δεν αντιστέκεται καλύτερα στο χρόνο όσο η αλήθεια [30].

5.2.2 Ανάλυση του brand – Brand Analysis
Από τα πιο σημαντικά στοιχεία στο κτίσιμο του brand είναι η λεπτομερής
επαφή με την αγορά. Η ανάπτυξη της εταιρικής ταυτότητας οφείλει να εμπνέεται από
τα αποτελέσματα των αναλύσεων του πελάτη (απευθυνόμενο κοινό), του
ανταγωνισμού αλλά και τις ίδια της εταιρίας.
Επίσης, οι βασικές αποφάσεις για την στρατηγική διαχείριση του brand πρέπει
να βασίζονται σε πληροφορίες σχετικές με την εταιρία αλλά και με το περιβάλλον
μέσα στο οποίο η εταιρία θα δραστηριοποιηθεί (τάσεις αγοράς). Ο επιθυμητός στόχος
είναι η υιοθέτηση μιας αποδοτικής και εστιασμένης στρατηγικής που να προσφέρει
μια γνήσια διάδραση του καταναλωτή με το brand, να αποσαφηνίζει και να τυποποιεί
την αποστολή και την προσωπικότητα του brand, να διαφέρει δημιουργώντας γνήσια
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να ευθυγραμμίζει τις αξίες του brand με την
εταιρική οπτική και αποστολή.
Η εσωτερική και η εξωτερική έρευνα αγοράς αποτελεί για αυτό το λόγο το
πρώτο βήμα της δημιουργίας του brand. Η διενέργεια της κατάλληλης έρευνας δεν
περιορίζεται στην συμπλήρωση στατιστικών και γραφημάτων αλλά δίνει περιθώρια
για ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Μια αποτελεσματική έρευνα
αγοράς προϋποθέτει την απόλυτη γνώση του αντικειμένου απασχόλησης του brand,
των προϊόντων και υπηρεσιών, των brand που κατέχει η εταιρία, του προσωπικού,
του ανταγωνισμού και των δυνατοτήτων της βιομηχανίας.
Γενικότερα, θα λέγαμε ότι στο κομμάτι της έρευνας είναι απαραίτητη μια
συστήμικη προσέγγιση των πραγμάτων. Η δημιουργία του brand ξεκινάει τόσο με την
κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και των υπηρεσιών όσο με
την κατανόηση και προεξόφληση των αναγκών των πελατών.
Η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων σε μία αποδοτική και ρεαλιστική
στρατηγική οδηγεί τελικά στην ανάπτυξη της δύναμης του brand. Η δύναμη του
brand φαίνεται στα τέσσερα ακόλουθα επίπεδα:
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1. Στην κυριαρχία του brand, την επιρροή δηλαδή που ασκεί το brand πάνω από την
κατηγορία που δραστηριοποιείται.
2. Στην επέκταση που έχει πετύχει το brand στο παρελθόν αλλά και αυτή που μπορεί
να καταφέρει στο μέλλον.
3. Στην κάλυψη του brand, που είναι το εύρος που κάλυψε το brand, με σκοπό την
επέκταση σε ηλικίες, σε τύπους πελατών και τη διεθνή έκκληση. Και τέλος
4. Στην αφοσίωση στο brand. Ο βαθμός της δέσμευσης που επέτυχε δηλαδή το brand
πέρα και πάνω από την βάση των πελατών του. Αυτό εξαρτάται κυρίως από την
εγγύτητα, την οικειότητα και την πίστη που νιώθει κανείς για το brand [31].
Η ουσία είναι ότι η δύναμη του brand στηρίζεται στο μυαλό του καταναλωτή,
επομένως η ανάγκη για αύξηση της γνώσης σχετικά με το brand γίνεται ολοένα και
πιο επιτακτική. Η γνώση για το brand είναι ότι ο καταναλωτής έμαθε, ένοιωσε, είδε,
άκουσε και απόκτησε εμπειρία. Το brand στην σύγχρονη κοινωνία οφείλει να βγει
από το «καβούκι» του και να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή. Ο πατέρας του
marketing, ο ερευνητής Keller, ανέπτυξε το μοντέλο αποδοχής του brand που
βασίζεται στην αφοσίωση που επιδεικνύει ο καταναλωτής στο brand (CustomerBased Brand Equity model). Η αφοσίωση στο brand αποτελεί μια στρατηγική και μια
ζωτική γέφυρα από το παρελθόν στο μέλλον και ένα σύνολο αποθηκεμένων αξιών
στο μυαλό του καταναλωτή άμεσα συνδεδεμένων με προϊόντα ή υπηρεσίες.
Το μοντέλο του Keller εμπλέκει τον καταναλωτή σε τέσσερα επίπεδα.
Συγκεκριμένα, η βαθειά και ξεκάθαρη συνείδηση του brand (brand awareness)
επιτυγχάνεται με την σωστή προβολή της ταυτότητας του brand. Η δημιουργία
δυνατών, αγαπημένων και μοναδικών συσχετισμών με το brand στο μυαλό του
καταναλωτή καταδεικνύει τα σημεία διαφοροποίησης. Η απόσπαση θετικών κρίσεων
και καταδεκτικών αντιδράσεων για το brand είναι το αποτέλεσμα της ανάδειξης των
συναισθηματικών παραγόντων που προσφέρει ένα προϊόν ή υπηρεσία. Τέλος η
ισχυροποίηση των σχέσεων του brand με τον καταναλωτή αυξάνουν την αντήχηση
και τον απόηχο που προκαλεί το brand, μεγιστοποιώντας την πίστη και την αφοσίωση
του καταναλωτή. Οι καταναλωτές αναζητούν ζωτικά μέσα διάδρασης με το brand
ώστε να μοιράζονται την εμπειρία τους με άλλους.
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5.2.3 Στρατηγική του brand – Brand Strategy
Το brand αποτελεί αναμφίβολα το πιο ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο της
εταιρίας ή του οργανισμού που ανήκει. Το κλειδί για την αύξηση της εκτίμησης μίας
εταιρίας είναι η ικανότητάς της να ανταγωνιστεί το brand της στην αγορά. Η χάραξη
της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το brand είναι μια πολύπλοκη διαδικασία αφού
συνυπολογίζει τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τα συναισθήματα του καταναλωτή,
εμπλέκει τις σωστές ερμηνείες των αποτελεσμάτων της εταιρικής ανάλυσης και
βασίζεται πάντα στον πυρήνα, στις αξίες και στις σχέσεις του brand.
Αναλυτικότερα, η στρατηγική του brand στηρίζεται στην τοποθέτηση, στην
αποστολή, στη πρόταση αξίας, στην υπόσχεση και στην αρχιτεκτονική του brand.

¾ Τοποθέτηση του brand – Brand Positioning.
Η τοποθέτηση αναφέρεται στο μυαλό των καταναλωτών, σαν μία θέση σεβαστή
και εξέχουσα που προσδίδει στο brand αξία και θαυμασμό. Για να γίνει αυτό είναι
απαραίτητη η τμηματοποίηση της αγοράς, αφού οι ανάγκες των καταναλωτών
διαφέρουν. Μια σωστή και αποτελεσματική στρατηγική τμηματοποίησης είναι
δυνατόν να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η τοποθέτηση πρέπει να
βασίζεται στην ουσία του brand και όπως εύστοχα αναφέρει ο ερευνητής Jim Collins
«επίτευγμα είναι η κατανόηση στο που μπορείς να είσαι ο καλύτερος».
Η δήλωση τοποθέτησης αντλείται από το ισχυρότερο προσόν που είναι η
αφοσίωση στο brand. Δείχνει την μοναδικότητα και συνεπώς το σημείο
διαφοροποίησης. Εξηγεί γιατί οι καταναλωτές πρέπει να αγοράζουν και να
χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας και όχι του ανταγωνισμού.
Επίσης, αποσαφηνίζει γιατί η εταιρία διευθύνει τις ανάγκες καλύτερα από τον
ανταγωνισμό. Η τοποθέτηση είναι μια δράση σχεδιασμού της εταιρικής προσφοράς
και εικόνας και αποτελεί την καρδιά της στρατηγικής μάρκετινγκ. Συνήθως
στηρίζεται στις εξής τρεις προσεγγίσεις:
•

Στην λειτουργική με προϊόντα που λύνουν αγοραστικά προβλήματα
(απορρυπαντικό Τide, οδοντόκρεμα Crest, αυτοκίνητα με βάση τις
προδιαγραφές).
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•

Στην συμβολική

με προϊόντα που ικανοποιούν εσωτερικές ανάγκες του

καταναλωτή για αυτοεκτίμηση, αγάπη, αίσθημα του ανήκω (Vodafon,
Cosmote, Rolex, Harley Davidson, Ferrari).
•

Στην εμπειρική με προϊόντα που προσφέρουν αισθητήρια ευχαρίστηση ή
διέγερση (π.χ. Chivas Reagal: απολαύστε υπεύθυνα).

¾ Αποστολή του brand - Brand Mission.
Προτού η εταιρία αρχίσει την σχεδίαση και εφαρμογή μιας ολιστικής
προσέγγισης για brand, πρέπει πρώτα να αποφασίσει τι ουσιαστικά θέλει να πετύχει
και έπειτα και να το επικοινωνήσει με μία σαφή και ξεκάθαρη δήλωση αποστολής
του brand που να ευθυγραμμίζεται με την εταιρική οπτική.
Οι λέξεις μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο αλλά μόνο στην
περίπτωση που υπάρχει κάτι αληθινό και αξιόπιστο πίσω από αυτές. Πολλές είναι οι
εταιρίες που πιστεύουν ότι η αποστολή τους είναι η αρχηγία στην κατηγορία. Λίγες
όμως είναι αυτές που επιδεικνύουν ικανότητα, καινοτομία, ποιότητα, και έμπνευση
με συνέπεια την κτήση μεγάλου μεριδίου στην αγορά.
Η δήλωση της αποστολής αποτελεί της καθοδηγητική ιδέα πίσω από το brand.
Πρέπει να αποτελεί ένας καθαρό, φιλόδοξο και πραγματοποιήσιμο επιχειρηματικό
στόχο. Αυτή η δήλωση καθιστά την μάρκα ικανή να περιέχει γνησιότητα ενώ
αποτελεί και το σημείο αναφοράς σε όλες τις αποφάσεις της διοίκησης και των
εργαζομένων.
Είναι σαφές πως η στήριξη της αποστολής του brand σε ένα ξεκάθαρο
πλεονέκτημά του, αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης έναντι του ανταγωνισμού.

¾ Η πρόταση αξίας του brand - Brand Value Proposition.
Η πρόταση αξίας αποτελείται από το σύνολο του μείγματος των
πλεονεκτημάτων που υπόσχεται το brand. Η Caterpillar έχει για πυρήνα της την
αξιοπιστία. Στον καταναλωτή της όμως δεν υπόσχεται απλά ένα μηχάνημα μεγάλων
διαστάσεων αλλά ένα λογικά εκτιμημένο εξοπλισμό, μια καλή εξυπηρέτηση και μια
μεγάλη περίοδο εγγύησης. Βασικά, η πρόταση αξίας είναι μία δήλωση σχετική με την
αποτελεσματική εμπειρία που θα κερδίσουν οι πελάτες από την προσφορά αγοράς
των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας [32]. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω
παραδείγματα προτάσεων γνωστών brand.
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Εικόνα 5.1 Η πρόταση αξίας της NOKIA.

Εικόνα 5.2: Η πρόταση αξίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Εικόνα 5.3: Η πρόταση αξίας της COSMOTE.

Pizza Hut: Γιατί …οι μικροί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους
Fiat: Το πάθος μας οδηγεί
ΦΑΓΕ: Δεν θα φτιάχναμε ποτέ ένα προϊόν που δεν θα δίναμε στα παιδιά μας
URSUS: Η νέα πρόταση από την Ισλανδία
Ισπανία: Everything under the sun –Passion for Life
KLM: We earn our wings everyday.
Το brand εξαρτάται από την ικανότητα της εταιρίας να διαχειριστεί το σύστημα
μεταφοράς της αξίας το οποίο περιλαμβάνει όλη την εμπειρία που θα έχει ο πελάτης
χρησιμοποιώντας την προσφορά.
Μπορεί επίσης η πρόταση αξίας να χαρακτηριστεί ως η προσωπικότητα του
brand. Αυτή περιγράφει το brand σαν να ήταν άνθρωπος. Η προσωπικότητα του
brand βοηθά στη προώθηση της απαραίτητης διαφοροποίησης ακόμα και σε μια
ισότιμη αγορά. Η προσωπικότητα προάγει την ισχυρή αναγνώριση του brand,
κάνοντάς το πιο ενδιαφέρον και σαφώς πιο εύκολο να τυπωθεί στη μνήμη του
καταναλωτή. Είναι σίγουρο πως για να προκαλέσει η πρόταση αξίας όλες τις
παραπάνω θετικές επιρροές η αντίληψη του καταναλωτή πρέπει να ίδια με αυτή που
επιθυμεί το brand.

81

¾ Η υπόσχεση του brand - Brand Promise.
Η δέσμευση που αναλαμβάνει το brand απέναντι στο καθένα που πρόκειται να
το αποκτήσει καλείται υπόσχεση του brand. Τα ισχυρά brand συνήθως εκφράζουν την
υπόσχεση πίσω από έναν οργανισμό. Μια δυνατή, ξεκάθαρα κατανοητή υπόσχεση
του brand προσφέρει ορμή στην ανάπτυξη και δημιουργεί φήμη. Η εταιρία FedEx
υπόσχεται «γαλήνη στη σκέψη». Το 1847, ο John Deere υποσχέθηκε : «δεν θα βάλω
ποτέ το όνομά μου πάνω σε ένα προϊόν που δεν θα έχει μέσα του ότι καλύτερο έχω
εγώ». Έτσι για πάνω από εκατόν πενήντα χρόνια το brand John Deere παραμένει
πιστό στη δήλωση του ιδρυτή του. Δημιουργεί συνεπώς φήμη, κτίζοντας αξία σε κάθε
μηχάνημα που φέρει το όνομα της εταιρίας. Έτσι μπορεί ο πελάτης να βασίζεται σε
έναν αγροτικό εξοπλισμό που είναι όσο το δυνατόν πιο παραγωγικός, έτοιμος να
δουλέψει και σχεδιασμένος να ελαχιστοποιήσει το ημερήσιο κόστος χειρισμών. Γι’
αυτούς τους λόγους η εταιρία υπόσχεται ότι: « τίποτα δεν τρέχει (πηγαίνει) όπως ένα
Deere».

¾ Αρχιτεκτονική του brand - Brand Architecture.
Η στρατηγική που καλείται να ακολουθήσει ένα brand ολοκληρώνεται με το
θεσμικό πλαίσιο που θα επιλέξει να «κατέβει στην αγορά». Η διαδικασία αυτή είναι
γνωστή ως η αρχιτεκτονική του brand και για την οποία έχει γίνει εκτενής αναφορά
σε προηγούμενο κεφάλαιο της πτυχιακής. Συνοπτικά όμως στο σημείο αυτό γίνεται
ξανά αναφορά στις τρεις δυνατότητες που έχουν τα brand για την αρχιτεκτονική που
μπορούν – επιθυμούν να ακολουθήσουν.
Στο εταιρικό ή μονολιθικό brand κάθε προϊόν και υπηρεσία λανσάρεται από
τον οργανισμό με το ίδιο όνομα, στιλ και χαρακτήρα. Έτσι κάθε κοινό διαπιστώνει
ότι οι σχέσεις του οργανισμού με τα στοιχεία που έρχεται σε επαφή είναι ξεκάθαρες,
συνεπείς, εύκολες στον έλεγχο και οικονομικά επιτεύξιμες. Μεγάλο επίσης
πλεονέκτημα αποτελεί ο υψηλός βαθμός ορατότητας, εφόσον παντού εμφανίζεται με
το ίδιο σύμβολο, λογότυπο, υπόσχεση και ξεκάθαρη τοποθέτηση. Βασικό βέβαια
μειονέκτημα είναι ότι στην περίπτωση που κάποια δραστηριότητα του οργανισμού
αντιμετωπίσει πρόβλημα τότε αυτό εγκυμονεί κινδύνους για όλο τον οργανισμό.
Τέτοια γνωστά brand είναι: IBM, GE, Shell, Caterpillar, AtlasCopco, Lenovo,
Mitsubishi και Virgin.
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Στην ενισχυμένη αρχιτεκτονική το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας είναι γεμάτο με
brand που προήλθαν από συγχωνεύσεις. Είναι συνήθως οργανισμοί που
δραστηριοποιούνται σε πολλαπλούς τομείς και κλάδους της αγοράς και είναι γνωστοί
στο τελικό καταναλωτή. Στόχος τους είναι να διατηρήσουν τα θετικά στοιχεία των
brand και των εταιριών που έχουν αποκτήσει ενώ ταυτόχρονα επιθυμούν να
επιθέσουν σε αυτά το δικό τους τρόπο διαχείρισης (Courtyard by Marriott) .
Στην επώνυμη αρχιτεκτονική οι εταιρίες που ψάχνουν να δημιουργήσουν μία
ταυτότητα, που να καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων με θυγατρικά brand,
αντιμετωπίζοντας ένα πολύπλοκο καθήκον. Δεν εμφανίζεται ο οργανισμός στον
τελικό καταναλωτή αλλά μόνο σε προμηθευτές, αναλυτές, συνεργαζόμενους
οργανισμούς και κυβερνήσεις. Κάθε brand πορεύεται μόνο του και έτσι στον
οργανισμό της inditex ανήκουν τα brand Zara, Berska, Pull & Bear, Massimo Dutti
και άλλα.

5.2.4 Κτίσιμο του brand – Brand building
Η στρατηγική για το κτίσιμο του brand πρέπει πάντα να βασίζεται
στον πυρήνα του brand, στις αξίες και στις σχέσεις. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
είναι ένα εσωτερικό κομμάτι του brand που αλλάζει διαρκώς υπό την καθοδήγηση
των διαχειριστών και των αποφάσεων αυτών. Η εικόνα του brand είναι ένα
δημιούργημα των προγραμμάτων marketing που εγκαθιδρύουν δυνατές, άρρηκτες και
μοναδικές σχέσεις που δημιουργεί το brand στην μνήμη των πελατών. Αυτές οι
σχέσεις δεν ελέγχονται μόνο από τα προγράμματα marketing αλλά και από την άμεση
εμπειρία, την πληροφορία για το brand στόμα με στόμα ή με την συνταύτιση του
brand με μία ασφαλή εταιρία, χώρα, κανάλι μεταφοράς, άτομο, μέρος ή γεγονός
(συσχετισμοί του brand).
Το μοντέλο (Customer-Based Brand Equity Model-CBBE) είναι φτιαγμένο από
έξι τμήματα, άμεσα συνδεδεμένα με τους πελάτες, τα οποία σχηματίζουν κάτι σαν
την πυραμίδα του brand βασισμένη στην στρατηγική και αρχιτεκτονική του.
Η προβολή του brand σχετίζεται με την συνείδηση. Η απόδοση του brand έχει
να κάνει με την ικανοποίηση του πελάτη για τις λειτουργικές του ανάγκες. Η
φαντασία του brand εγείρεται από την ικανοποίηση των πελατών για τις ψυχολογικές
του ανάγκες. Η κριτική του brand εστιάζει στην γνώμη του πελάτη που βασίζεται
στην απόδοση και φαντασία του brand. Τα συναισθήματα του brand δημιουργούνται
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από την συναισθηματική απόκριση και αντίδραση του πελάτη για το brand. Τέλος, η
απήχηση του brand βασίζεται στις σχέσεις και στο επίπεδο συνταύτισης των πελατών
με το brand.
Η επιτυχία στο κτίσιμο της μάρκας προϋποθέτει χρόνο και υπομονή. Το κτίσιμο
το brand αποτελεί μία μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία που αναφέρεται στο κτίσιμο
σχέσεων βασισμένες σε εμπιστοσύνη, σεβασμό και συνέπεια.
Χρειάζεται επιμονή και υπομονή για να γίνεις ο πρωταθλητής του brand, μα το
πιο σημαντικό είναι να πάρεις την ευθύνη ότι σίγουρα η υπόσχεση του brand θα
εκπληρώνεται πάντα. Είναι γνωστό πως οι εταιρίες που βρίσκονται μέσα σε αυτή τη
διαδικασία αποκτούν διαύγεια και άποψη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα
είναι ευκολότερο να δουλέψουν πάνω στη στρατηγική ενημέρωσης, με δημιουργικό
πάρσιμο αποφάσεων και με αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου δουλειάς.

5.2.5 Έλεγχος του brand – Brand audit
Οι εταιρίες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά την απόδοση των ανεξάρτητων
brand που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιό τους ή των ίδιων εάν ακολουθούν μονολιθική
αρχιτεκτονική. Η σωστή διαδικασία ελέγχου προϋποθέτει την συμφωνία για το ποια
θα είναι τα αντικείμενα ελέγχου. Ακολούθως σειρά έχει η συλλογή δεδομένων, η
αναγνώριση των συμμετεχόντων, το χρονοδιάγραμμα των συνεντεύξεων και τέλος ο
ορισμός της συνόδου ανασκόπησης των αποτελεσμάτων.
Ουσιαστικά, ο έλεγχος του brand βοηθάει στην εκτίμηση των δυνατών και
αδύνατων σημείων του brand ή του χαρτοφυλακίου της εταιρίας. Αποτελείται από μια
εσωτερική περιγραφή του πώς το brand έχει πλασαριστεί στην αγορά (απογραφή του
brand) και μια εξωτερική έρευνα, μέσω ομάδων χρηστών, ερωτηματολογίων και
άλλων μεθόδων έρευνας πελατών, για να αναγνωρίσει τι κάνει το brand και τι
σημαίνει για τους πελάτες (διερεύνηση του brand).
Η επιτυχία της διαδικασίας του εξωτερικού ελέγχου απαιτεί μια συστημική και
ολιστική προσέγγιση καθώς μέσα στον έλεγχο εμπλέκονται έννοιες όπως
συναίσθημα, ικανοποίηση, αξία, πληρότητα που είναι μοναδικές για τον κάθε
καταναλωτή. Το τελευταίο βήμα αποτελείται από την ανάλυση και ερμηνεία των
αποτελεσμάτων.
Γενικά υπάρχουν τέσσερις διαστάσεις μέτρησης του brand που τείνουν να το
συνδέσουν με τον πελάτη [33].
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¾

Η λειτουργική απόδοση των υποφαινόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών

¾

Η καταλληλότητα και η ευκολία πρόσβασης στο προϊόν ή στην υπηρεσία

¾

Η προσωπικότητα του brand

¾

Η τιμολόγηση και συνισταμένη αξία
Ο έλεγχος του brand θα πρέπει να είναι μια άσκηση προσανατολισμένη στον

πελάτη, να περιέχει μια σειρά από διαδικασίες που να εκτιμούν την υγεία του brand,
να αποκαλύπτουν τις πηγές έννοιας και έμπνευσης του brand και προτείνουν τρόπους
για την βελτίωση και ενίσχυση της έννοιας αυτής.
Ο έλεγχος του brand μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει μια στρατηγική
διεύθυνση. Ένας αποδοτικός έλεγχος απαντάει σε ερωτήματα που αφορούν την
ικανοποίηση των καταναλωτών από την έννοια του brand, την ανάγκη χρήσης
συσχετισμών του brand, την ύπαρξη ή μη της μοναδικότητας του brand, τις ευκαιρίες
και πιθανές προκλήσεις για την έννοια του brand και τέλος την τρέχουσα θέση της
αρχιτεκτονικής του brand.

5.3 Διαδικασία ανάπτυξης του brand βασισμένη στο μοντέλο
PCDL
Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της
Ασίας (Asian Institute of Technology), βασίζεται στην σύγχρονη βιβλιογραφία, και
έχει εφαρμοστεί σε Ασιατικές και Ευρωπαϊκές ανταγωνιστικές αγορές [34].
Σύμφωνα με τα ευρήματα η διαδικασία κτισίματος του brand οφείλει να είναι
απόλυτα ευθυγραμμισμένη με μία οργανωσιακή διαδικασία, που θα αναπτυχθεί
παρακάτω, με σκοπό την μεταφορά της εταιρικής υπόσχεσης στους πελάτες διαμέσου
όλων των τμημάτων του brand, των μεσαζόντων, των προμηθευτών κτλ. Όλοι αυτοί
οι παράγοντες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εμπειρία που αποκτάει ο πελάτης
όταν έρχεται σε επαφή με το brand. Είναι μια μεθοδολογία για την δημιουργία brand
βασισμένη σε τέσσερα στοιχεία που ονομαστικά είναι: η τοποθέτηση του brand
(Positioning the brand), η επικοινωνία του εταιρικού μηνύματος (Communication the
brand message), η μεταφορά της απόδοσης του brand (Delivering the brand
performance) και η ισχυροποίηση της εταιρικής έννοιας (Leveraging the brand
equity).
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5.3.1 Η τοποθέτηση του brand – Brand Positioning.
Η τοποθέτηση του brand σχετίζεται με την δημιουργία της αντίληψης του brand
στο μυαλό του πελάτη και την επίτευξη διαφοροποίησης. Η βασική δουλεία των
σχεδιαστών και στελεχών της εταιρίας πρέπει να είναι η δημιουργία της επιθυμητής
αντίληψης στο μυαλό του απευθυνόμενου καταναλωτή. Η τοποθέτηση του brand
είναι ένα μέρος της εταιρικής ταυτότητας και μία πρόταση αξίας η οποία επικοινωνεί
δραστικά με το απευθυνόμενο κοινό και είναι αυτή που υποδεικνύει τα
πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστικών brand.
Μία ορθά τοποθετημένη μάρκα έχει μία ανταγωνιστικά ελκυστική θέση που
υποστηρίζεται από δυνατούς συσχετισμούς και διακριτά επιθυμητά χαρακτηριστικά
όπως η φιλική εξυπηρέτηση, η ελκυστική σχεδίαση, οι υπηρεσίες διαδικτύου και η
μεταφορά στο σπίτι των αγαθών του καταστήματος κτλ.
Σε ένα συνεχώς αυξανόμενο οικονομικό δίκτυο, η κατανόηση της
συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι σημαντική και έχει σαν αποτέλεσμα την
σύνδεση της μάρκας με άλλες οντότητες όπως ένα άλλο άτομο, μέρος ή αντικείμενο
[6].
Τα στελέχη της αγοράς πρέπει να είναι ικανά να καταλάβουν τον τρόπο που οι
ποικίλες οντότητες θα συνδυαστούν, από την οπτική γωνία του καταναλωτή ως προς
την γνώση του brand, για την δημιουργία της βέλτιστης τοποθέτησης στο μυαλό του
καταναλωτή. Σύμφωνα με τον ερευνητή Temporal (2000) [35], η εστίαση του brand
θα πρέπει να είναι προς την πλευρά του εμπλουτισμού των προϊόντων, των
υπηρεσιών και των επιχειρήσεων με ψυχολογικές αξίες σε μορφή ακαθόριστων
οφελών, δηλαδή συναισθηματικές σχέσεις, πιστεύω, αξίες και συναισθήματα που οι
άνθρωποι σχετίζουν με το brand.
Με την στρατηγική τοποθέτηση αυτών στο μυαλό του απευθυνόμενου κοινού η
εταιρία μπορεί να κτίσει μία ισχυρή ταυτότητα (προσωπικότητα του brand). Η
ικανότητα μεταφοράς στο προϊόν, στην υπηρεσία ή στον οργανισμό ενός
συναισθηματικού νοήματος πέρα και πάνω από την λειτουργική αξία είναι μία
ουσιώδης πηγή δημιουργίας αξιών [36].
Η υπόσχεση της αξίας πρέπει να είναι ανάλογη του απευθυνόμενου κοινού και
του αντικειμένου απασχόλησης αυτού. Ένα πετυχημένο brand κατορθώνει το κτίσιμο
μιας υψηλής ποιοτικής σχέσης, με την οποία οι πελάτες του έχουν την ψευδαίσθηση
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ότι συμμετέχουν στην εταιρία ακόμα και ότι η εταιρία τους ανήκει. Η προτίμηση για
το brand είναι το αποτέλεσμα των συναισθηματικών αναγκών που έχουν οι
καταναλωτές.
Αυτές οι συναισθηματικές σχέσεις διακρίνουν το brand στον μυαλό του
καταναλωτή σε σύγκριση με τις προσφορές του ανταγωνιστή. Η ενδυνάμωση του
brand καθιστά απαραίτητη την διαδικασία μεταμόρφωσης των λειτουργικών αγαθών
σε αγαθά σχέσεων.
Τα ισχυρά brand στηρίζονται τόσο στην ουσιαστική ποιότητα των προϊόντων
και των υπηρεσιών τους όσο και στους ποικίλους ακαθόριστους παράγοντες. Αυτοί οι
ακαθόριστοι παράγοντες περιλαμβάνουν το στιλ του χρήστη (user imagery) τον τύπο
δηλαδή του ανθρώπου που θα χρησιμοποιήσει το brand, τις συνθήκες χρήσης (usage
imagery) το πλαίσιο δηλαδή μέσα στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το brand, τον τύπο
της προσωπικότητας που θα απεικονίσει το brand (ειλικρινές, εντυπωσιακό, ικανό,
αυστηρό κτλ.), το αίσθημα που θα αποκομίσουν οι καταναλωτές από την χρήση του
brand και τον τύπο της σχέσης που το brand αναζητά να κτίσει με τους πελάτες του
(εποχιακό, ανέμελο κτλ.).Τα περισσότερα brand με σωστή τοποθέτηση κατέχουν μια
ξεχωριστή θέση στο μυαλό του κάθε καταναλωτή.

5.3.2 Η επικοινωνία του εταιρικού μηνύματος - Communication the
brand message
Το brand οφείλει να χαράξει μια συγκεκριμένη πορεία με σκοπό για γίνει
αντιληπτό στο απευθυνόμενο κοινό του. Τα πάγια θέματα που απασχολούν τους
σχεδιαστές και τους ιθύνοντες του brand σχετίζονται με την αλλαγή και διαμόρφωση
των αντιλήψεων του καταναλωτή, με την δημιουργία δυνατών σχέσεων, με την
ικανότητα του brand να τραβάει την προσοχή και να κάνει τον καταναλωτή να το
παρατηρεί και να το θυμάται και με την γενικότερη ενίσχυση της θέσης του στο
μυαλό του καταναλωτή [37].
Η διαφήμιση που έχει προβληθεί δημιουργικά βοηθάει το brand στη δημιουργία
δυνατής επιρροής στην απευθυνόμενη αγορά. Μία εφικτή και διαφοροποιημένη
εταιρική εικόνα μπορεί να γεφυρώσει συναισθηματικά και ορθολογικά τον
καταναλωτή με το brand, το προϊόν ή την υπηρεσία μέσω της επικοινωνίας [38].
Τα βασικά κανάλια επικοινωνίας που ευρέως χρησιμοποιούνται για την
τοποθέτηση του brand στο μυαλό των καταναλωτών είναι η διαφήμιση, το άμεσο
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μάρκετινγκ, η προώθηση προσφορών, οι χορηγίες, οι δημόσιες σχέσεις, το διαδίκτυο
και η ολοκληρωμένη εταιρική επικοινωνία. Η χρήση του πάθους και της συγκίνησης
στη διαφήμιση που ελκύει και στοχεύει την καρδιά και το μυαλό των καταναλωτών
έχει σαν αποτέλεσμα την συναισθηματική σχέση με τους πελάτες.
Το brand είναι το κράμα του φυσικού προϊόντος και της νοηματικής εικόνας
που συνδυάζει ο καταναλωτής με το brand. Η εταιρική συνείδηση είναι το
αποτέλεσμα μιας δημιουργικής επικοινωνίας και αναφέρεται στην ικανότητα του
δυναμικού αγοραστή να αναγνωρίσει ή να ξαναθυμηθεί ότι ένα brand ανήκει σε μια
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.
Η εικόνα του brand είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι πιστεύουν κάτι ή
ακόμα φαντάζονται κάτι, και είναι αποκλειστικά προϊόν της ανθρώπινης αντίληψης.
Η καλύτερη επικοινωνία παράγεται από την απόλυτη κατανόηση όλων εκείνων των
παραμέτρων που επηρεάζουν ένα brand όπως οι νέες τάσεις των καταναλωτών και το
περιβάλλον που ζουν, ο νέος ανταγωνισμός ή τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα [39].
Τα μηνύματα του brand λαμβάνονται μέσα από μια σειρά φίλτρων τα οποία υπάρχουν
στη ζωή κάθε καταναλωτή.
Τα πιο πετυχημένα brand αντέχουν στον ανταγωνισμό δημιουργώντας σημεία
υπεροχής σε εκείνους τους τομείς που οι ανταγωνιστές τους προσπαθούν να βρουν
ένα πλεονέκτημα, ενώ την ίδια στιγμή δημιουργούν σημεία διαφοροποίησης σε
άλλους τομείς για να επιτύχουν αυτοί πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους.
Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη και εφαρμογή μακροπρόθεσμων ολοκληρωμένων
επικοινωνιακών στρατηγικών προκείμενου να επιδειχθεί η αξία της μάρκας στον
απευθυνόμενο καταναλωτή. Το μήνυμα πρέπει να είναι σχετικό με την εταιρική αξία,
την εταιρική προσωπικότητα και άλλες διαστάσεις της εταιρικής ταυτότητας.

5.3.3 Η μεταφορά απόδοσης του brand - Delivering the brand
performance
Οι εταιρίες χρειάζεται συνεχώς να ρυθμίζουν τα brand τους ενάντια στα
επακόλουθα και τις συνέπειες του ανταγωνισμού, ειδικά στην προοπτική κάποιου
επιθετικού ανταγωνισμού. Η πρόοδος του brand μπορεί να ελέγχεται από απτούς
παράγοντες όπως το επίπεδο της εμπορικής κίνησης και της κατανάλωσης και από μη
απτούς όπως η αναγνωσιμότητα του brand, η εύκολη ανάκληση του brand στο μυαλό
του καταναλωτή και η διαφημιστική συνείδηση.
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επικοινωνιακής στρατηγικής και γι’ αυτό αποτελεί το μέτρο δύναμης του brand.
Η πολυπλοκότητα του brand και η πολυμορφία της αγοράς απαιτεί την
προσεκτική και υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στον καταναλωτή σε όλα τα σημεία
επαφής του με το brand. Προοδευτικά – μοντέρνα brand σχεδιάζουν την εταιρική
τους φιλοσοφία με λειτουργικές γραμμές και απλοποίηση των οργανωσιακών
διαδικασιών για να συναντήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών και να τους
μεταφέρουν μια ανθεκτική εταιρική εμπειρία.
Η μεταφορά της απόδοσης του brand επιτυγχάνεται επίσης με την αφοσίωση
και την εμπιστοσύνη που δείχνει ο καταναλωτής απέναντι στο brand [40]. Η πίστη
αυτή αντιπροσωπεύει την ευνοϊκή συμπεριφορά του καταναλωτή προς το brand και
οδηγεί σε μια συνεπή αγορά του προϊόντος κατά την διάρκεια του χρόνου και
οφείλεται στο ότι οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι το brand ικανοποιεί τις ανάγκες
τους [41].
Επίσης, αυτή η πίστη αντιπροσωπεύει και την δέσμευση των καταναλωτών να
ξαναγοράσουν το προϊόν μένοντας συνεπείς σε μία σχέση με συναισθηματική και
κανονιστική διάσταση. Τέτοιοι λοιπόν πιστοί πελάτες συνεισφέρουν στην δια
στόματος μεταφορά του brand.
Τα σύγχρονα brand επομένως για να ισχυροποιήσουν την ασφάλεια μεταφοράς
της εταιρικής υπόσχεσης πρέπει να ορίσουν επιχειρησιακά στάνταρτ σε όλους τους
τομείς που επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες και που έχουν σχέση με το
brand και εφαρμόζονται σε συμπεριφορές, πρακτικές διαχείρισης, παροχή υπηρεσίας,
διαχείριση πελατειακής σχέσης, επίτευξη απόδοσης [42].

5.3.4 Η ισχυροποίηση της εταιρικής έννοιας - Leveraging the
brand equity
Ο ερευνητής Keller [6] ορίζει την διαδικασία ισχυροποίησης ως σύνδεση του
brand με κάποια άλλη οντότητα που δημιουργεί ένα νέο σύνολο συσχετισμών από το
brand προς την οντότητα, καθώς επίσης επηρεάζει τους ήδη υπάρχοντες εταιρικούς
συσχετισμούς.
Οι εταιρείες υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές για την ισχυροποίηση της
έννοιας του brand όπως επέκταση της γραμμής, επέκταση του brand, εσωτερικής
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δημιουργίας brand, συν-δημιουργία brand κτλ. Σε προηγούμενο κεφάλαιο της
παρούσας πτυχιακής εργασίας έγινε αναφορά στην δημιουργία συσχετισμών.
Έχει παρατηρηθεί ότι στην σύγχρονη αντίληψη σχετικά με την ισχυροποίηση
του brand κερδίζει ολοένα έδαφος η συνδημιουργία brand (συμμετοχικό κτίσιμο του
brand) όπου σημαντικό ρόλο παίζει η ενσωμάτωση του ενός brand στο άλλο ως
συστατικό. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που προσδίδει στο brand αυξανόμενη
δημοσιότητα στην αγορά έναντι του ανταγωνισμού αφού η συστατική ιδιότητα του
brand τονίζεται ρητά [43]. Αυτά τα αποτελέσματα εδραιώνουν την εταιρική συμμαχία
μεταξύ κάποιων brands που συνδέονται μέσω των προϊόντων, των υπηρεσιών ή και
των δράσεων μάρκετινγκ αυτών.
Αντίθετα στην επέκταση του brand, παρατηρήθηκε ότι η εμπειρία της μητρικής
εταιρίας έχει μικρή επιρροή στην μακροπρόθεσμη επανάληψη της αγοράς μιας
επέκτασης της, στις περιπτώσεις που η αντιληφθείσα ομοιότητα μεταξύ μητρικής και
θυγατρικής κατηγορίας διέφερε αισθητά [44].
Αν συνεπώς η επέκταση του brand αποτύχει, αυτό μπορεί να βλάψει την
ειλικρίνεια της μητρικής μάρκας με την παραγωγή αρνητικών ανταποδοτικών
αποτελεσμάτων. Επομένως, η εμπειρία της μητρικής εταιρίας έχει σαφή επιρροή στην
πειραματική επέκταση και όχι στην επανειλημμένη αγορά.

5.4 Διαδικασία ανάπτυξης του brand βασισμένη στο μοντέλο
Kevin Clancy
Μια διαφορετική προσέγγιση για την δημιουργία μάρκας, που προτείνεται όταν
υπάρχει η δυνατότητα για κτίσιμο της μάρκας από το μηδέν, αποτελείται από τα
πέντε παρακάτω βήματα και προτείνεται από τον ερευνητή Kevin Clancy [45].

5.4.1 Δημιουργία της δήλωσης για μια οπτική που εμπνέει
Η οπτική του brand οφείλει να αναγνωρίζει τον σκοπό του εγχειρήματος πέρα
από την δημιουργία κερδών. Αποκαλύπτει μια βαθύτερη, ευρύτερη και δομημένη, για
να μείνει εικόνα, που εμπλουτίζει το εγχείρημα, τους πελάτες του και την κοινωνία.
Εξίσου σημαντικό, για να ζωντανέψει ένα brand και να γίνει προσιτό και απτό,
είναι η απόφαση για την προσωπικότητα που θα υιοθετήσει. Η προσωπικότητα της
μάρκας είναι αυτή που πετυχαίνει την να διαφοροποίηση και την βαθύτερη προβολή
των διαστάσεων της επιχείρησης, μεταφέροντας αξιοπιστία και συμπάθεια. Κάποιες
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μάρκες έχουν επενδύσει τόσο στην προσωπικότητά τους που κατάφεραν να
μετατρέψουν την αφοσίωση σε υποστήριξη.
Η ανάδειξη του χαρακτήρα, του πολιτισμού δηλαδή της μάρκας, είναι το
σύστημα αξιών που διευθύνει κάθε προσόν της επιχείρησης, τις αρχές, τις
συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά της. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχει η
επιχείρηση απέναντι στους πελάτες, στους συνεταίρους και τους προμηθευτές της.

5.4.2 Στρατηγική μεταμόρφωσης
Σχετικά με τις σχέσεις που τρέφει το brand για τον πελάτη, είναι απαραίτητη η
υιοθέτηση μιας προσέγγισης λειτουργικής που να μεταμορφώνεται εύκολα. Ο
πελάτης μέσω μιας ξεκάθαρα προσδιορισμένης πρόταση αξίας (τι προσφέρεις) και
λόγω της διανομής ενός κατάλληλου και αξιόλογου δικτύου (πώς να επικοινωνείς),
περνάει από τμήματα της αγοράς στα στρατηγικά τμήματα.
Μια στρατηγική που μεταμορφώνεται μπορεί επίσης να επιτευχθεί με ριζικά
καινοτόμες δουλειές οι οποίες δεν ακολουθούν την αγορά αλλά την οδηγούν [46]. Οι
οδηγοί αγοράς είναι φανταστικά στοιχεία, δημιουργούν νέες αγορές και
αναπροσδιορίζουν κατηγορίες, παρά να εστιάζουν στο μερίδιο της υπάρχουσας
αγοράς. Επίσης εμπεριέχουν την ανάπτυξη της μεταμορφώσιμης εικόνας της μάρκας.
Υπάρχουν δύο απόψεις εικόνας για την μάρκα, πως επιθυμεί η εταιρία να
φαίνεται και πως πραγματικά φαίνεται. Η πρόκληση είναι η διεύθυνση, η
διαμόρφωση και η εστίαση στο πως βλέπουν οι πελάτες το brand. Το brand δεν είναι
απλά αυτό που με τα μάτια βλέπουν, αλλά αυτό που σκέφτονται και αισθάνονται.
Μάτια και μυαλό δημιουργούν μια σειρά από εντυπώσεις, παρελθόν και παρών,
πραγματικό και υποτιθέμενο, λογικό και συναισθηματικό.
Η εικόνα της μάρκας είναι η ψυχολογία μπροστά στα μάτια του πελάτη και στις
αισθήσεις του, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι το πώς διαχειρίζεται το μυαλό του
αυτή τη πληροφορία.

5.4.3 Μοντέλο βασισμένο στο σχεδιασμό του μάρκετινγκ
Ο μικρός κύκλος ζωής και η γρήγορη φθορά του εισοδήματος, συνδυασμένα με
την συχνή και γρήγορη σύσταση νέων προϊόντων, καθιστούν το επιτυχημένο
μάρκετινγκ μια εξαιρετικά προκλητική δουλειά διαχείρισης.
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Με νέα προϊόντα και υπηρεσίες που συχνά εμπλέκονται με τεράστιες
επενδύσεις, η πιθανότητα να βελτιωθεί η λήψη απόφασης στην βιομηχανία
αποδεικνύεται αξιόλογη. Αυτό σημαίνει την απομάκρυνση από τα παραδοσιακά
μοντέλα σχεδιασμού μάρκετινγκ τα οποία έθεταν αντικειμενικούς σκοπούς για να
ενεργούν ως κίνητρο και να ελέγχουν την απόδοση.
Είναι σημαντική η στροφή στη χρήση εξεζητημένων σχεδιαστικών εργαλείων
όπως η ανάλυση σταθερής αριθμητικής σχέσης που ακολουθεί η DuPont ή το
σχεδιαστικό μοντέλο βασισμένο στην αξία που περιέχει την οικονομική προτιθέμενη
αξία και μιμούνται τις εκπτωτικές μεθόδους μετρητών.

5.4.4 Πιεστική εφαρμογή
Το ζητούμενο είναι να καταφέρει η εταιρία την επίδειξη απόλυτης συνέπειας
στην μεταφορά της εμπειρίας της μάρκας. Το γεγονός αυτό είναι κρίσιμο για την
μακροχρόνια επιτυχία της.
Κάθε φορά που η εταιρία αλλάζει ή μπερδεύει το μήνυμα στο απευθυνόμενο
κοινό (εσωτερικό και εξωτερικό) ή κάθε φορά που δεν κρατά την υπόσχεσή της,
πετάει μακριά ότι προσπαθούσε να πετύχει και αποδεικνύει μοναδικά ότι η μάρκα της
είναι αναξιόπιστη.

5.4.5 Διαγνωστικές μετρήσεις
Με σκοπό της επιτυχία των στρατηγικών που εφαρμόζονται, επιστρατεύονται οι
πιο καλοσχεδιασμένες και αποτελεσματικές διαγνωστικές μέθοδοι. Αυτοί οι μέθοδοι
προωθούν τη σύνδεση μεταξύ της στρατηγικής του brand και της εργασίας. Αυτές οι
μετρήσεις, που βασίζονται στην μέθοδο νοημοσύνης εργασίας (Business IntelligenceBI-methods), δείχνουν πως μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα η μάρκα και κατά
συνέπεια να γίνει πιο αποδοτική. Αυτό επιτυγχάνεται προωθώντας την λογική
εξήγηση και κατανέμοντας σωστότερα τις πηγές εργασίας.
Το αποτέλεσμα θα είναι πως η εργασία σαν σύνολο θα δείξει τα οφέλη έχοντας
μια συνεπή προσέγγιση της μέτρησης απόδοσης της μάρκας. Με την κατάθεση αυτής
της γνώσης η περαιτέρω βελτίωση της στρατηγικής της μάρκας και της εργασίας θα
αναπτυχθεί.
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6. Εργαλεία (tools) για branding
6.1 Εισαγωγή
Οι μεθοδολογίες branding που ακολουθούν οι εταιρίες έχουν σαν στόχο την
απλοποίηση, κατανόηση και εφαρμογή μιας διαδικασίας σχεδίασης που αναλαμβάνει
τον ρόλο του εργαλείου διαφοροποίησης και διαχείρισης.
Αυτή η διαδικασία είναι ικανή:

¾ Να εφαρμόζει συστηματικά μεθόδους ανάλυσης αγοράς και τάσεων.
¾ Να εκφράζει τη σημασία της λειτουργικότητας, της μορφής, της λεπτομέρειας,
του υλικού και τις κατάλληλες προτιμήσεις κύρους στον ανάλογο τομέα της
αγοράς.

¾ Να αξιολογεί τον πελάτη, επικοινωνώντας μαζί του με τρόπο αντιληπτό.
¾ Να είναι ξεκάθαρη και κατανοητή.
¾ Να επηρεάζει άμεσα τις ικανότητες του προϊόντος.
¾ Να εισχωρεί στον στρατηγικό σχεδιασμό του marketing με σκοπό την ακριβή
στόχευση και συγκεκριμένη τοποθέτηση του τομέα αγοράς.

¾ Να ανοικοδομεί έναν ολιστικό τρόπο σκέψης που εκφράζεται εξίσου στην
παρουσίαση του προϊόντος, του brand και της εταιρίας.
Στόχος του σχεδιαστή είναι η δημιουργία μιας μοναδικής εξίσωσης που
απαρτίζεται από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του brand. Η βάση της εξίσωσης στηρίζεται
στις σταθερές αρχές και αξίες της εταιρίας ενώ οι μεταβλητές είναι δεδομένα που
συλλέγονται με προσοχή και έχουν άμεση σχέση με τον περιβάλλον δράσης του
brand, τις τάσεις αγοράς, τον ανταγωνισμό και τις ανάγκες του απευθυνόμενου
κοινού. Με αυτόν τον τρόπο το brand αναδεικνύεται σε όργανο καθοδήγησης του
οργανισμού για το μέλλον.
Ο τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση σχεδιάζει να παραδώσει την αξία στην
επιλεγμένη αγορά με τρόπο αποδοτικότερο από τον ανταγωνισμό αλλά και το πώς
προσδιορίζει τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη του στόχου ονομάζεται
στρατηγική. Αυτή η στρατηγική βασίζεται στην διαφοροποίηση είτε αυτή αφορά σε

93

χαρακτηριστικά που φέρουν τα προϊόντα είτε σε απευθυνόμενο κοινό και στρατηγική
κατεύθυνση είτε στην ολιστική ταυτότητα της εταιρίας. Επομένως οι στόχοι που θέτει
μια στρατηγική περιλαμβάνουν την υπεραξία που μπορούν να αποφέρουν τα
προϊόντα στο απευθυνόμενο κοινό, την δημιουργία μοναδικών προϊόντων, την
προσφορά μιας δυναμικής, κατανοητής και διακριτής επικοινωνίας, την υπεροχή σε
σχέση με τον ανταγωνισμό στα μάτια του καταναλωτή, την τεχνολογική εξέλιξη κτλ.
Σύμφωνα με τον Porter, μια επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
σε μια αγορά όταν επιτυγχάνει την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών με
χαμηλότερο κόστος από τους ανταγωνιστές της, ή όταν προσφέρει ένα μοναδικό
πακέτο καλύψεων που δεν μπορούν να αντιγράψουν οι ανταγωνιστές της.
Η επόμενη σπουδαία στρατηγική απόφαση συνοψίζεται σε ένα απλό ερώτημα.
«Να είσαι καλύτερος ή να είσαι διαφορετικός». Η γνώμη του Έλληνα ερευνητή
Μαρκίδη [47] είναι πως, το να είσαι καλύτερος, είναι πιο δύσκολο γιατί πρέπει να
μάχεσαι με τον ανταγωνισμό διαρκώς για το επόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
του προϊόντος σου. Το να είσαι διαφορετικός είναι λιγότερο δύσκολο, γιατί είναι πιο
εύκολο να βρεις ένα τρόπο να διαφέρεις μόνιμα.
Αναγκαία επομένως συνθήκη για την επίτευξη διαφοροποίησης και την
ουσιαστική αναβάθμιση της επικοινωνίας με το απευθυνόμενο κοινό αποτελεί η
διεξοδική ανάλυση της μάρκας από τον σχεδιαστή και ο εντοπισμός της
προβληματικής περιοχής της εταιρίας. Η ανάλυση αφορά τέσσερεις διαστάσεις οι
οποίες είναι : η μάρκα (brand), το απευθυνόμενο κοινό (χρηστικό και αγοραστικό –
target group), οι ανταγωνιστές και οι τάσεις αγοράς (trends). Παρακάτω γίνεται
αναφορά και ανάλυση σε κάθε μία από αυτές.

6.2 Μάρκα – Brand
Πρώτη δουλεία του σχεδιαστή είναι η ανάλυση του brand και ο εντοπισμός
της προσωπικότητάς του. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την συνέχεια του
σχεδιασμού ο εντοπισμός, με απλές ερωτήσεις και όχι με άμεσο τρόπο, των αξιών
που πιστεύουν τα μέλη της εταιρίας ότι το brand εκπροσωπεί. Οι ερωτήσεις έχουν
σαν στόχο την καταγραφή της παρούσας κατάστασης εντοπίζοντας το ξεκάθαρο
πλεονέκτημα και το στοιχείο διαφοροποίησης που διαθέτει στην τρέχουσα φάση το
brand έναντι των ανταγωνιστών, τον καθαρό, φιλόδοξο και πραγματοποιήσιμο
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επιχειρηματικό στόχο που έχει θέσει η διοίκηση, την όσο το δυνατόν
αντικειμενικότερη γνώμη που έχουν οι πελάτες για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα αλλά
και για το ίδιο το brand, την πρόταση αξίας αλλά και την καταλληλότητα των
δικτύων διανομής που επέλεξε οι εταιρία συλλέγοντας όλοι την επικοινωνία αυτής
της πρότασης (έντυπη, διαδικτυακή, ακουστική και οπτική), την θέση του brand
τώρα, αλλά την θέση που επιθυμεί η διοίκηση να κατέχει στο μέλλον.
Γενικότερα λοιπόν η έρευνα κινείται στους άξονες της ιστορίας, της δημόσιας
εικόνας, της φήμης και της στρατηγικής. Στον τομέα της στρατηγικής
συμπεριλαμβάνεται το όραμα, η ταυτότητα, η επικοινωνία και η ορατότητα που
επέλεξε η εταιρία για το brand [48].

6.3 Απευθυνόμενο κοινό (χρηστικό και αγοραστικό) – target group
Σε προηγούμενο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας έγινε αναφορά στο
εσωτερικό απευθυνόμενο κοινό. Στους ανθρώπους δηλαδή που συνεργάζονται και
δουλεύουν για την εταιρία και το brand. Επίσης έγινε αναφορά σε δράσεις που
εφαρμόζουν οι εταιρίες με σκοπό την δημιουργία εμπιστοσύνης, δικαιοσύνης και
σεβασμού που νοιώθουν οι εργαζόμενοι. Όλα τα παραπάνω όμως έχουν να κάνουν με
το brand, την εσωτερική στρατηγική που ακολουθεί και κατ’ επέκταση την φήμη. Σε
αυτόν τον τομέα έρευνας το απευθυνόμενο κοινό είναι το κοινό που απευθύνεται το
προϊόν ή η υπηρεσία, το εξωτερικό απευθυνόμενο κοινό. Είναι το χρηστικό ή το
αγοραστικό κοινό που οι ανάγκες του διαμορφώνουν τους λειτουργικούς παράγοντες
και το μυαλό του, με τους συνειρμούς που φτιάχνει, διαμορφώνει τους
συναισθηματικούς παράγοντες που πρέπει να καλύψει το προϊόν.
Με την πάροδο των χρόνων όλο και περισσότεροι κατασκευαστές προϊόντων,
όπως και εταιρείες διαφόρων υπηρεσιών, αναγκάζονται να κατανοήσουν το
απευθυνόμενο κοινό τους, να ερευνήσουν δηλαδή σε βάθος τα κίνητρα, τις ανάγκες
και τις προσδοκίες των πραγματικών αλλά και των πιθανών τους πελατών. Αν ένας
κατασκευαστής δε γνωρίζει την καθημερινή αισθητική συμπεριφορά, τις παραστάσεις
και τις προτιμήσεις του απευθυνόμενου κοινού του, διατρέχει τον κίνδυνο να παράγει
προϊόντα που δε ενδιαφέρουν κανέναν.
Η έρευνα του απευθυνόμενου κοινού αποσκοπεί στον κατάλληλο σχεδιασμό
προϊόντων και στην εύστοχη επικοινωνία. Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω
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απαιτείται η κατανόηση του βιοτικού κόσμου και του lifestyle των ανθρώπων που
θέλει το brand να κατακτήσει.
Βιοτικός κόσμος καλείται το σύνολο των σημαντικών βιωματικών σημείων
που βρίσκεται ο καταναλωτής καθημερινά όπως η δουλειά και η οικογένεια, καθώς
επίσης στοιχεία όπως η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, ο καταναλωτισμός κλπ. Η
καταγραφή αυτής της συνείδησης της καθημερινότητας και της ανάλογης δράσης δεν
εξαρτάται μόνο από δημογραφικά δεδομένα, αλλά και από τις ιδιαιτερότητες του
εκάστοτε περιβάλλοντος, τις πολιτισμικές προϋποθέσεις και όρους του και τους
προσανατολισμούς του σε αξίες.
Ουσιαστικά ο σχεδιαστής οφείλει να διερευνήσει βασικές αξίες, τρόπους
ζωής και στρατηγικές ζωής του καταναλωτή που περιλαμβάνουν αντιλήψεις περί
επαγγέλματος, οικογένειας, hobby όπως επίσης απόψεις για την κατανάλωση,
επιθυμίες, πόθους, φόβους και μελλοντικές προσδοκίες. Εργαλείο εντοπισμού των
τάσεων του απευθυνόμενου κοινού για τον σχεδιαστή αποτελεί το ανεμολόγιο, με
διαφορετικού τύπου άνθρωπο σε κάθε τεταρτημόριο (τεχνοκράτη, παραδοσιακό, με
τάση προγραμματισμού και με μελλοντική τάση), που παρουσιάζει προσωπικά
καθημερινά αντικείμενα και πρόσωπα διευκολύνοντας το εντοπισμό της θέσης των
ανθρώπων που απευθύνεται το brand.

6.4 Ανταγωνιστές
Η έρευνα που αφορά τους ανταγωνιστές εστιάζει κυρίως στον τρόπο που
επικοινωνούν τις αξίες τους. Για την πετυχημένη και αντικειμενική έρευνα τα σημεία
και μέτρα σύγκρισης πρέπει να είναι τα ίδια για όλους.
Ο σχεδιαστής οφείλει να συγκεντρώσει ότι διαθέσιμό υλικό επικοινωνίας
υπάρχει από τουλάχιστον δύο σημαντικούς ανταγωνιστές της εσωτερικής αγοράς και
από έναν καλό « παγκόσμιο παίκτη ». Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνουν το
ύφος και το στυλ επικοινωνίας, ο όγκος της πληροφορίας, η χρωματική
κωδικοποίηση , οι γραμματοσειρές , η ευκολία πλοήγησης της ιστοσελίδας, το στυλ
της φωτογράφησης και οι εικονικοί κόσμοι κτλ.
Ο σχεδιαστής μετά την έρευνα πρέπει να έχει εντοπίσει τα σημεία βελτίωσης
και διαφοροποίησης της επικοινωνίας για το brand. Προς την κατεύθυνση αυτή
κινείται η τοποθέτηση της τωρινής θέσεις του brand και των ανταγωνιστών του σε
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ένα ανεμολόγιο με άξονες την εκφραστικότητα και την διαχρονικότητα. Με αυτόν
τον χειροπιαστό τρόπο κατανοεί ο σχεδιαστής αλλά και η διοίκηση του brand που
βρίσκεται η επικοινωνία της εταιρίας τώρα αλλά και ποια θα είναι η καινούργια
κατεύθυνση μετά την αναβάθμιση της επικοινωνίας.

6.5 Τάσεις αγοράς – Trends
Η δημιουργία brand οφείλει πάντα να συνυπολογίζει τις τάσεις που υπάρχουν
στην αγορά, στο γενικότερο πλαίσιο δηλαδή που κινείται το brand και το προϊόν και
να καθοδηγείται από αυτές.
Ποιο χειροπιαστές είναι οι σχεδιαστικές τάσεις που επικρατούν ανά περίοδο.
Σε αυτήν την περίπτωση η λέξη μόδα, αν και δεν αντιπροσωπεύει απόλυτα το νόημα
και την ουσία των τάσεων, μοιάζει να είναι η πιο κατάλληλη. Οι τάσεις μπορεί να
αφορούν σε χρώματα, υλικά, γραμμές και καμπύλες προϊόντων, στυλ και τρόπους
επικοινωνίας κτλ. Εδώ η συνεχής πληροφόρηση του σχεδιαστή είναι ένα από τα
σημαντικότερα εργαλεία του. Ο σχεδιαστής μπορεί εύκολα συλλέξει αυτές τις τάσεις
τόσο για τις μεταφράσει σε εικόνες και νόημα και να τις επιδώσει στη ομάδα
σχεδιασμού του brand, όσο και να προβλέψει καινοτόμες και μοναδικές μελλοντικές
προτάσεις.
Οι παραπάνω όμως τάσεις είναι αρκετά επιφανειακές και αφορούν κυρίως
προϊόντα με σύντομη διάρκεια ζωής που εναλλάσσονται γρήγορά. Ποιο σημαντικές
είναι οι τάσεις του τρόπου ζωής (mega trends) που διαμορφώνονται από την εξέλιξη
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
Εταιρίες, brand, προϊόντα και υπηρεσίες οφείλουν να εναρμονίζονται με
σύγχρονα δεδομένα όπως η πράσινη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος.
Στο τομέα αυτό οι αυτοκινητοβιομηχανίες, με το ευρύ κοινό τους, είναι συνήθως οι
πρώτες που διαμορφώνουν το τοπίο της εξέλιξης των τεχνολογιών προς όφελος του
περιβάλλοντος. Έτσι συναντάμε παραδείγματα που έχουν να κάνουν με την χρήση
εναλλακτικών μορφών ενέργειας, υβριδικών κινητήρων, κινητήρων με χαμηλά
επίπεδα ρύπων και κατανάλωσης όπως επίσης και προγράμματα ανακύκλωσης.
Πρόσφατα η Ford λειτουργεί το εργοστάσιο κινητήρων της στο Λονδίνο
(Dagenham Diesel Center) 100% με αιολική ενέργεια ενώ από το 2000 η Ford έχει
μειώσει τη χρήση λειτουργικής ενέργειας κατά 27% συνολικά (skai news). Οι
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περισσότερες εταιρίες κατασκευής από το 2011 θα παρέχουν την δυνατότητα στους
πελάτες τους να αποκτήσουν το μοντέλο της αρεσκείας τους με υβριδικό κινητήρα. Η
πρώτη εταιρία που καθιερώθηκε στο χώρο των υβριδικών κινητήρων με το μοντέλο
που ήδη έχει γίνει μόδα είναι η TOYOTA με το Prius ( Hybrid Synergy Drive). Οι
νέες αυτές τάσεις επηρέασαν και τον τομέα κατασκευής κινητήρων. Η Mercedes
παράγει την σειρά κινητήρων blue efficiency, η BMW την EfficientDynamics, η
TOYOTA την Optimal Drive, η VW την Blue Motion κτλ. Όλες οι παραπάνω
τεχνολογίες συμβάλουν στην μείωση των ρύπων, στην οικονομικότερη κατανάλωση
και στην αποδοτικότερη λειτουργία. Αυτό επιτεύχθηκε με την βελτίωση της
αεροδυναμικής, τη μείωση των τριβών, την χρήση μικρότερων σε όγκο μηχανών
αλλά εξίσου αποδοτικών (Mercedes C180_1600cc με απόδοση 156hp) και την
καθιέρωση έξυπνων συστημάτων (Auto Start/Stop και ανάκτηση ενέργειας από την
πέδηση της BMW). Τέλος πολλές είναι ακόμα οι εταιρίες που συμμετέχουν σε
προγράμματα ανακύκλωσης - απόσυρσης οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας (Green &
Win της Nissan, Daihatsu - AGRIPAN HELLAS όφελος απόσυρσης). Η παρακάτω
εικόνα αποκαλύπτει το μέγεθος επιρροής των τάσεων στην αγορά.

Εικόνα 6.1: Οι τάσεις ευτυχώς ωθούν την τεχνολογία προς όφελος του περιβάλλοντος.
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Μία άλλη σημαντική τάση που κερδίζει τις θετικές σκέψεις των καταναλωτών
είναι η κοινωνική ευαισθησία. Πολλά προγράμματα εταιριών τρέχουν με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος, την βοήθεια σε υποανάπτυκτές χώρες, την στήριξη
των οικονομικά αδυνάτων κτλ. Το φυσικό μεταλλικό νερό Αύρα με την συνεργασία
και την τεχνογνωσία του Αρκτούρου υλοποιούν το πρόγραμμα «Κάποια δάση έχουν
τη δική τους Αύρα». Σύμφωνα το πρόγραμμα αυτό αναλαμβάνουν την αναδάσωση
και διαφύλαξη της βιωσιμότητας τριών δασικών περιοχών της Ελλάδας για τρία
χρόνια.
Πολλά προϊόντα εμπνέονται από το ελαστικό σχέδιο ζωής των ανθρώπων, την
επιστροφή στην μεσογειακή και φυτική διατροφή, την έλλειψη χρόνου και τους
γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνη με αυτές τις τάσεις είναι η νέα σειρά φροντίδας για τα
ρούχα Miele for life. Η γερμανική εταιρία κατασκεύασε πλυντήρια και στεγνωτήρια
που με μία μόνο επίσκεψη μπορεί κανείς να εγκαταστήσει στο πλυντήριό του
τέσσερα πακέτα προγραμμάτων, τα «Sport & Spa» για τα σπορ ρούχα, το «Home»
για το νέο σπίτι, το «Βρεφικά» για την ειδική φροντίδα του μωρού και το «Υγιεινή –
Παιδικά» για τους λεκέδες του παιχνιδιού. Η νέα τάση στην άθληση είναι η
προπόνηση με προσωπικό γυμναστή. Πολλά γυμναστήρια έχουν μετατραπεί σε
personal training centers με παθητική γυμναστική και απόλυτα εξατομικευμένο
πρόγραμμα. Έτσι ένα 45λεπτο πρόγραμμα αντιστοιχεί σε απώλεια ενέργειας και
εκγύμναση όσο ένα συμβατικό σε διπλάσιο χρόνο. Η Ελληνική αλυσίδα σύγχρονων
εστιατορίων GOODY’S χρησιμοποιεί μόνο ελαιόλαδο. Όλη η πρόσφατή της
επικοινωνία βασίζεται σε αυτήν την πανευρωπαϊκή, όπως ισχυρίζεται, πρωτιά.
Τέλος οι εταιρίες οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψη τους τις νέες τάσεις που
διαμορφώνουν μια αναπτυγμένη και πολυδιάστατη κοινωνία της πληροφόρησης, την
απαραίτητη ικανότητα προσαρμογής των προϊόντων στις ανάγκες του καταναλωτή
και τον προσανατολισμό προς την παροχή υπηρεσιών.

6.6 Σύνοψη θεωρίας
Η καταγραφή της μεθοδολογίας που οδηγεί στην δημιουργία, στην
ενδυνάμωση και την καθιέρωση του brand, σύμφωνα με τη θεωρία του Keller,
μοιάζει ίσως απλή και εφικτή, ώστε να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε εταιρία.
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Παρόλα αυτά η πρακτική αλήθεια είναι πως ελάχιστες εταιρίες κατορθώνουν
τελικά να εισάγουν τα brand τους ομαλά στην αγορά. Το ποσοστό αστοχίας είναι
μεγάλο, και μάλιστα ακόμα μεγαλύτερο στις ήδη υπάρχουσες εταιρίες που αδυνατούν
να προσαρμοστούν στις αλλαγές των καιρών [49]. Οι νέες τάσεις εγκυμονούν
κινδύνους αλλά συνάμα κρύβουν και ευκαιρίες. Κερδισμένοι είναι συνήθως οι
νεοεισερχόμενοι «παίκτες» που ανταποκρίνονται ακαριαία και εύστοχα στις ευκαιρίες
και βασίζονται στην γνώση και την εξέλιξη του brand. Η εικόνα που ακολουθεί
απεικονίζει τρία νέα, σύγχρονα και παγκοσμίως αναγνωρισμένα brands που σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα ακολούθησαν τις τάσεις και κέρδισαν την αποδοχή των
καταναλωτών.

Εικόνα 6.2: Brand με εύστοχη τοποθέτηση και χρήση συγχρόνων τεχνολογιών.

Η ύπαρξη ενός σταθερού πλαισίου της μάρκας, βοηθάει στον προσανατολισμό
και καθοδήγηση καταρχήν του ίδιου του brand αλλά και των ανθρώπων του. Η
συνολική συμπεριφορά και δράση είναι αυτή που θα τραβήξει τελικά την προσοχή
και θα εδραιώσει την αντίληψη για το brand στο μυαλό του καταναλωτή.
Δεν αρκεί βέβαια μόνο μια συμπαγής στρατηγική και ένας καθαρός,
φιλόδοξος και πραγματοποιήσιμος επιχειρηματικός στόχος που να τον πιστεύουν και
τον στηρίζουν όλοι στην εταιρία, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Η ανάπτυξη των
συναισθηματικών παραγόντων, η δημιουργία συσχετισμών με το brand, η
επικοινωνία των αξιών του brand, η γνήσια διάδραση και εμπειρία του καταναλωτή
με το brand και κατ’ επέκταση η μετατροπή ενός προϊόντος, που καλύπτει
λειτουργικές ανάγκες, σε ένα προϊόν πόθου, είναι η ουσιαστική επιτυχία της εταιρίας.
Πέρα και πάνω λοιπόν από την ανάλυση της εταιρίας απαιτείται ενδελεχής
εξέταση των αναγκών του απευθυνόμενου κοινού. Η αναγνώριση μιας ανάγκης, η
ιδέα για την κάλυψή της η μεταφορά της σε αντικείμενο, και οι συναισθηματικοί
αποτελούν την συνταγή της επιτυχίας ενός brand. Το κοινό λόγω των νέων συνθηκών
και τάσεων έχει αποκτήσει πλέον μια πολύπλευρη υπόσταση και συμπεριφορά. Για
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τον λόγο αυτό, χρίζει αποτελεσματικής τμηματοποίησης που οδηγεί σε εύστοχη
τοποθέτηση του brand.
Ο εντοπισμός και παρατήρηση της επικοινωνίας του ανταγωνισμού είναι σε
θέση να παράγουν ένα γνήσιο σημείο διαφοροποίησης. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε
με την κατασκευή ενός μοναδικού προϊόντος που δεν προσφέρεται από τον
ανταγωνισμό είτε με την προσφορά μιας αναβαθμισμένης επικοινωνίας με βαθύτερα
νοήματα για τον καταναλωτή.
Τέλος, οι τάσεις είναι αυτές που έχουν επηρεάσει σχεδόν όλα τα προϊόντα
στην εποχή που ζούμε. Η μερική στροφή της κοινωνίας στην προστασία του
περιβάλλοντος, στην οικολογία, στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, στην μεσογειακή
διατροφή, στα οικολογικά προϊόντα και σε άλλους τομείς βοηθάει τα brand που
ασπάζονται και επικοινωνούν τις ίδιες αξίες.
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7. Έρευνα
7.1 Εισαγωγή
Η διαδικασία της έρευνας, της εφαρμογής των εργαλείων της μεθοδολογίας
και του σχεδιασμού της στρατηγικής πρότασης αποτελούν το πρακτικό μέρος της
παρούσας πτυχιακής εργασίας.
Η έρευνα για το brand αποσκοπεί στην συλλογή επίκαιρης πληροφορίας. Ο
σχεδιαστής προσπαθεί στα πλαίσια μιας φιλικής συζήτησης με την διοίκηση της
μάρκας

να

κατανοήσει

τον

πραγματικό

προβληματικό

χώρο.

Η

χρήση

δημοσιογραφικού μαγνητοφώνου επιτρέπει την γρήγορη και αυθόρμητη επικοινωνία,
στοιχείο που είναι απόλυτα αναγκαίο. Σε αυτήν τη συζήτηση πρέπει να
αποφεύγονται οι ευθείες ερωτήσεις, στοιχειό που αναδεικνύει την αντικειμενικότητα
των απαντήσεων της διοίκησης. Όπως επίσης και η απόδοση της ίδιας ερώτησης με
διαφορετικό τρόπο ενισχύει την αξιοπιστία.
Τα αντικείμενα της έρευνας έχουν να κάνουν καταρχήν με την ανάλυση της
μάρκας. Στοιχεία όπως η επικοινωνία της μάρκας σε όλα τα επίπεδα, η δημόσιά της
εικόνα, η ιστορία της, η φήμη της, η ταυτότητά της, οι αξίες που εκπροσωπεί και το
όραμά της καταγράφονται.
Στο σημείο αυτό αναζητείται ο πραγματικός λόγος που ώθησε την εταιρία
στην αναζήτηση τρόπων για την αναβάθμιση της επικοινωνίας της. Οι λόγοι αυτοί
αποτελούν εν γένει και την πρώτη προσέγγιση της προβληματικής περιοχής.
Η έρευνα συνεχίζεται με την καταγραφή του απευθυνόμενου κοινού, των
αναγκών του και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, των βασικών ανταγωνιστών
και του τρόπου που επικοινωνούν την μάρκα τους και τέλος των τάσεων που μπορεί
να υπάρχουν στην κοινωνία, στο design κ.α.. τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν
να ενισχυθούν και με την γνώμη του απευθυνόμενου κοινού αν αυτό είναι εφικτό.
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφεται το αποτέλεσμα της έρευνας που αφορά το
κομμάτι της μάρκας microforce electronic. Η χρήση των υπόλοιπων πληροφοριών θα
γίνει στην εφαρμογή των εργαλείων της μεθοδολογιών.
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7.1.1 Παρουσίαση εταιρίας

Εικόνα 7.1: Το λογότυπο της microforce.

Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Μicroforce ELECTRONIC, Β.
Μαχαίρας & ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Μicroforce ELECTRONIC» σήμερα
έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία προϊόντων και μηχανημάτων
για τον εξοπλισμό φυσικοθεραπευτών και φυσιάτρων. Επιπλέον, καλύπτει επαρκώς
τις ανάγκες εργομετρικών κέντρων και κέντρων αποκατάστασης αποθεραπείας.
Παράλληλα αναπτύσσει, εξελίσσει και κατασκευάζει προϊόντα σε περιορισμένο όμως
βαθμό.
Η δομή της εταιρίας απαρτίζεται από τα εξής τμήματα: τμήμα πωλήσεων,
τμήμα τεχνικής υποστήριξης (service), τμήμα οικονομικό – λογιστήριο, τμήμα
έρευνας & ανάπτυξης.

7.1.2 Ιστορία
Η “microforce ELECTRONIC”, Β. Μαχαίρας & ΣΙΑ Ο.Ε., ιδρύθηκε το 1992,
και είχε αρχικά ως αντικείμενο την ανάπτυξη και κατασκευή μηχανημάτων
φυσικοθεραπείας, τα οποία προωθούσε στην αγορά είτε μέσω άλλων εταιρειών, είτε
απευθείας, με περιορισμένο όμως δίκτυο πωλήσεων. Παράλληλα όμως, αναλάμβανε
την ανάπτυξη projects κατ’ εντολή τρίτων. Επίσης, είχε και εξαγωγική
δραστηριότητα σε μικρή όμως κλίμακα.

7.1.3 Φήμη
Η εταιρία φημίζεται για το άμεσο και οικονομικό της service. Το γεγονός αυτό
βασίζεται και στην κατασκευαστική δυνατότητα της εταιρίας, χαρακτηριστικό που
δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει. Αποτελεί άλλωστε μία από τις πρώτες εταιρίες στον
τομέα της κατασκευής μηχανημάτων φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα.
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Η εντύπωση που διαθέτουν οι πελάτες της για την επίδοση της εταιρίας στον
τομέα της εξυπηρέτησης είναι άριστη. Αυτό οφείλεται στην ανταπόκριση που
επιδεικνύει η εταιρία στην γρήγορή παράδοση των προϊόντων της, στην αυθημερόν
αντικατάσταση μηχανημάτων που έπαθαν βλάβη και στην όσο πιο ποιοτική και
άμεση επισκευή.
Η φήμη της εταιρίας για την τεχνογνωσία που διαθέτει ενισχύθηκε τελευταία με
την δημιουργία και λειτουργία χώρου σεμιναρίων. Εκεί ο πελάτης έχει την ευκαιρία,
χωρία καμία επιβάρυνση, να δεχτεί σύγχρονη πληροφορία σχετική με τα μηχανήματα,
τον εξοπλισμό και τις νέες μεθοδολογίες.

7.1.4 Στρατηγική
Πολιτική της εταιρίας αποτελεί η άποψη ότι είναι καλύτερα να μείνει πίσω η
προοπτική μιας πώλησης παρά να μείνει πίσω η εξυπηρέτηση ενός υπάρχοντος
πελάτη. Στόχος της εταιρίας αποτελεί η αρτιότητα στην εξυπηρέτηση.
Η εταιρία μέσω της στρατηγικής που έχει εφαρμόσει έχει καταφέρει να
κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της. Οι πελάτες της απευθύνονται στην
microforce για να προλάβουν το επόμενο τεχνολογικό βήμα. Γι’ αυτούς η συνεργασία
με την εταιρία αποτελεί ένα βήμα ανάπτυξης. Η ενίσχυση του τεχνολογικού
προσόντος επιτεύχθηκε με την δημιουργία σεμιναριακού χώρου όπου λαμβάνει χώρα
η επίδειξη και επεξήγηση νέων μηχανημάτων και μεθοδολογιών.
Ένας επίσης σημαντικός λόγος που εμπιστεύονται οι πελάτες την εταιρία είναι
η συνολική λύση που προτείνει και παρέχει. Η καλή γνώση του αντικειμένου και της
αγοράς παρέχουν διαρκώς πληροφορίες για τον εμπλουτισμό της γκάμας της
επιχείρησης με κατάλληλα και καινοτόμα προϊόντα ενώ, οι συχνές συμμετοχές σε
εκθέσεις και επιστημονικά συνέδρια έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες
για την επίλυση προβλημάτων τεχνικής και επιστημονικής φύσης.
Η εταιρία βασίζεται στην καλή συμπεριφορά σε όλα τα σημεία επαφής.
Ακόμα και την περίπτωση της βλάβης ενός μηχανήματος την λαμβάνει σαν αφορμή
για να επικοινωνήσει με τον πελάτη. Κάθε επαφή είναι μια μοναδική εμπειρία για τον
πελάτη. Μεταφέρει με αυτόν τρόπο διαρκώς την σιγουριά ότι βρίσκεται δίπλα του.
Παρά την μικρή επισκεψιμότητα, οι επισκέψεις των πωλητών-συμβούλων
είναι μεγάλες σε διάρκεια και το κλίμα σε αυτές είναι σχεδόν πάντα φιλικό. Στις
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περισσότερες περιπτώσεις έχουν ήδη δημιουργηθεί προσωπικές σχέσεις με τους
πελάτες στηριζόμενες στην ειλικρίνεια.
Η άμεση τεχνική υποστήριξή επιτυγχάνεται με την επάνδρωση και συνεχή
εκπαίδευση ενός εξειδικευμένου τεχνικού τμήματος και με την καθιέρωση αποθήκης
αντικατάστασης μηχανημάτων για τις περιπτώσεις βλαβών. Η επισκευή (service) των
μηχανημάτων δεν αποτελεί πηγή κέρδους για την επιχείρηση αλλά αποκλειστικά
παροχή υπηρεσίας, σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό.

7.1.5 Προβληματική περιοχή
Η ανάγκη της εταιρίας για αναβάθμιση της επικοινωνίας είναι επιτακτική
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό κοινό.
Οι εργαζόμενοι στην εταιρία, πωλητές, γραμματειακή υποστήριξη, τεχνικοί
και διοίκηση, δεν έχουν την ίδια άποψη για την εταιρία και έτσι ο πυρήνας της
εταιρίας δεν είναι συνεκτικός. Δεν διέπονται όλοι από τις ίδιες αρχές και δεν
αισθάνονται όλοι την ίδια σύνδεση με τον πελάτη.
Καθώς η έντυπη ύλη έχει παραμεριστεί, η επικοινωνία στο διαδίκτυο αποτελεί
το κύριο εργαλείο αναζήτησης προϊόντων, ακόμα και των πωλητών. Αυτό
συνεπάγεται την ενδελεχή μελέτη του τρόπου τοποθέτησης της μάρκας στο μυαλό
του καταναλωτή.
Τα οπτικά στοιχεία της εταιρίας διαφέρουν και δεν παρουσιάζουν συνοχή σε
όλο το φάσμα της επικοινωνίας. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρος ο διαχωρισμός σε
microforce medical και microforce electronic.
Το πραγματικό πρόβλημα της εταιρείας είναι ότι δεν έχει καταφέρει να
εντοπίσει, να αναδείξει και να επικοινωνήσει τις αξίες της. Η πραγματική δύναμη της
μάρκας κρύβεται.

7.1.6 Επιχειρηματικός στόχος
Η επέκταση της εταιρίας στην Βόρεια Ελλάδα είναι ένας βασικός στόχος διότι
θα βελτίωνε τις σχέσεις με τους απομακρυσμένους πελάτες και κατά συνέπεια και την
αντίληψη για την μάρκα. Επίσης, η κίνηση αυτή θα αυξήσει το αίσθημα της
εμπιστοσύνης και θα μειώσει την ψυχολογική απόσταση με τους πελάτες της Β.
Ελλάδας μέσω της διάδρασης με την μάρκα.
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Έναν ελάχιστα πιο μακρινό επιχειρηματικό στόχο αποτελεί η έξοδος της
μάρκας από τα εθνικά σύνορα με την παραγωγή ενός συγκεκριμένου ερευνητικού
project που τρέχει το τμήμα ανάπτυξης. Σε πέντε χρόνια λοιπόν προβλέπεται η
διάθεση ενός ισοκινητικού μηχανήματος δυναμομέτρησης στην ευρωπαϊκή αγορά
είτε απευθείας μέσω της εταιρίας είτε σε συνεργασία με μια ευρωπαϊκή. Αυτό βέβαια
προϋποθέτει τον απόλυτο διαχωρισμό του τμήματος ανάπτυξης και του εμπορικού
τμήματος.

7.1.7 Όραμα
Η μετατροπή σε μία σύγχρονη και καινοτόμα εταιρία στην ευρωπαϊκή αγορά,
που θα ειδικεύεται στην έρευνα, την εξέλιξη και την κατασκευή μηχανημάτων
φυσικοθεραπείας.
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8. Εφαρμογή των εργαλείων της μεθοδολογίας
8.1 Εισαγωγή
Η εταιρία έχει ανάγκη την επεξεργασία των βασικών στοιχείων του
εταιρικού σχεδιασμού (corporate design) για είναι σε θέση να επικοινωνήσει της
αξίες στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό απευθυνόμενο κοινό σε συνέπεια και
συνοχή. Ένας συνεκτικός πυρήνας που βασίζεται στις πραγματικές αξίες είναι η
αφετηρία μιας αποδοτικής επικοινωνίας της μάρκας.
Μετά την καταγραφή των δεδομένων σειρά έχει η εφαρμογή των εργαλείων
για την ανάλυση της μάρκας microforce και των βασικών ανταγωνιστών, της
ελληνικής damplaid και της γερμανικής TherapieTechnikRostock (TTR).
Η ανάλυση εφαρμόζεται στην επικοινωνία μέσω διαδικτύου (internet) της
μάρκας και των ανταγωνιστών της και η αξιολόγηση γίνεται στους ίδιους τομείς και
με βάση τα ίδια κριτήρια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο διαδικτυακός χώρος
αποτελεί ένα κοινό στοιχείο επικοινωνίας όλων των σύγχρονων εταιριών. Επιπλέον η
χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί το κύριο εργαλείο των υπαλλήλων λόγω της χρήσης
του καταλόγου των προϊόντων μέσα από την ιστοσελίδα και λόγω της αύξησης της
επισκεψημότητας σε αυτή.
Σκοπός είναι η καταγραφή της επικοινωνίας που εκπέμπουν οι ιστοσελίδες σε
συγκεκριμένες εφαρμογές του απευθυνόμενου χρήστη. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται
η επικοινωνία και η διάδραση με τον χρήστη καθώς και ο online κατάλογος που
εφαρμόζουν πλέον οι περισσότερες εταιρίες στην αγορά.
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Η μάρκα
Status-Quo
microforce - ανάλυση εταιρίας
-

Επικοινωνία και διάδραση στο διαδίκτυο

αρχική σελίδα

Η εταιρία
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φόρμα επικοινωνίας

διάδραση με σκοπό την αναζήτηση
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-

on line κατάλογος προϊόντων

συσκευές ηλεκτροθεραπείας

συνδυασμός υπέρηχων και ηλεκτροθεραπείας σε μία συσκευή
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Χρώμα
Τα χρώματα της microforce αποτελούνται από τα δύο βασικά εταιρικά
χρώματα: κόκκινο pantone DS 86-1C και το γκρι pantone DS 326-1C και τα
συμπληρωματικά χρώματα: pantone DS 169-9C, pantone DS 325-9C, pantone DS
298-4C, pantone DS 293-2C και pantone DS 225-9C.

Βασικά
Συμπληρωματικά

Χαρακτηριστικές εικόνες

Εικόνα 8.1: Σύνθεση με τις επικοινωνιακές εικόνες της microforce.
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Η μάρκα
Microforce
ανάλυση εταιρίας
Σύνοψη
Χρώμα: Τα χρώματα της εταιρίας είναι το κόκκινο και το γκρι. Το κόκκινο
χρώμα συμβολίζει τη δράση, την ένταση, την ενεργητικότητα και τη ζωτικότητα.
Παρόλο που είναι δυναμικά και έντονα χάνονται από την χρήση των υπόλοιπων
χρωματικών επιλογών, ιδιαιτέρα του φόντου, που είναι σε αποχρώσεις του μπλε και
του γκρι.
Η μονότονη χρήση τους κουράζει την επικοινωνία και σχεδόν λείπει το
συναίσθημα ενώ η μοναδική εναλλαγή που επιχειρείται να επιτευχθεί γίνεται με την
προσθήκη του πράσινου, η οποία είναι και η μοναδική που παραπέμπει σε φύση.
Οι διάφορες εφαρμογές δείχνουν κλινικά ψυχρές και σχεδόν καθόλου
συναισθηματικές. Εκτός της διαρκής χρήσης δύο βασικών εταιρικών χρωμάτων και
τεσσάρων θεμάτων για επικεφαλίδα υπάρχει ένα συνεπές και ομοιογενές concept που
είναι υπερβολικά όμοιο και μάλλον κουράζει.
Γραφή: Παρότι χρησιμοποιείται μια γραφή, η Arial, σε δύο μορφές απλή και
έντονη, το μέγεθος των γραμμάτων είναι μικρό γι’ αυτό και η σελίδα γίνεται
δυσανάγνωστη. Επίσης υπάρχει μία προχειρότητα στην στοίχιση των γραμμάτων του
καταλόγου προϊόντων.
Εικονικοί κόσμοι: Δεν υπάρχουν ξεκάθαροι εικονικοί κόσμοι πέρα από τα δύο
μικρά θέματα των επικεφαλίδων, που είναι όμως αμελητέα και δεν επικοινωνούν.
Layout: Το Layout είναι σοβαρό και συμμετρικό. Η τοποθέτηση των εικόνων
από την γκάμα των μηχανημάτων στις επικεφαλίδες είναι μάλλον λάθος, αφού χαλάει
την προσπάθεια για συναισθηματικό νόημα.
Γλώσσα: Κατανοητή και δοσμένη με σαφήνεια. Λείπει όμως το στοιχείο της
φιλικότητας.
Ολιστική εντύπωση: πρόχειρο.
Τονίζεται πολύ το λογότυπο αλλά, δεν είναι κατανοητός ο διαχωρισμός μεταξύ
medical και electronic. Λείπουν τα χρώματα και οι εικόνες που θα μπορούσαν να
απεικονίζουν τις αξίες της μάρκας.
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8.2 Ανάλυση ανταγωνισμού

Οι σημαντικότεροι:

Εικόνα 8.2: Λογότυπα ανταγωνιστών.
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Ανάλυση ανταγωνισμού
DAMPLAID
ανάλυση εταιρίας
-

Επικοινωνία και διάδραση στο διαδίκτυο

αρχική σελίδα

η εταιρία
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φόρμα επικοινωνίας

διάδραση με σκοπό την εύρεση εργασίας

115

-

on line κατάλογος προϊόντων

συσκευές ηλεκτροθεραπείας

συνδυασμός υπέρηχων και ηλεκτροθεραπείας σε μία συσκευή
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Χρώμα
Τα χρώματα της damplaid αποτελούνται από τα δύο βασικά εταιρικά χρώματα:
μπλε pantone DS 211-4C και το γκρι pantone DS 325-3C και το συμπληρωματικό
χρώμα: pantone DS 50-9C.
Βασικά
Συμπληρωματικό
Χαρακτηριστικές εικόνες

Εικόνα 8.3: Σύνθεση με τις επικοινωνιακές εικόνες της damplaid.
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ανάλυση ανταγωνισμού
DAMPLAID
ανάλυση εταιρίας
Σύνοψη
Χρώμα: Τα χρώματα της εταιρίας είναι το γαλάζιο, σαν κύριο που συμβολίζει την
αλήθεια, την ηρεμία και την ελπίδα, και το γκρι. Ο συνδυασμός και οι αναλογίες του
συγκεκριμένου εταιρικού γαλάζιο και του απαλού γκρι είναι πετυχημένος. Επίσης, το
στοιχείο διάκρισης των εταιρικών χρωμάτων ενισχύεται από το άσπρο φόντο.
Οι εναλλαγές των έντονων χρωμάτων που απαρτίζουν τις επικεφαλίδες μπορεί να
αποσπάσουν την προσοχή του χρήστη αφού δημιουργούν ένταση.
Τυπολογία: Χρησιμοποιείται μία γραφή, η Arial. Την συναντάμε και σε απλή και σε
έντονη μορφή. Γίνεται σωστή και διακριτή χρήση τυπολογίας αν και απουσιάζει η
πλήρης στοίχιση. Ίσως σε σημεία ελέγχου και απόφασης ο χρήστης να χρειαστεί
μεγαλύτερο μέγεθος γραμμάτων.
Εικονικοί κόσμοι: οι εικόνες που εναλλάσσονται παραπέμπουν σαφώς σε φύση και
υγεία αλλά λείπει ο άνθρωπος. Όλες οι εικόνες στηρίζονται στο σλόγκαν της εταιρίας
για την ανάδειξη της διαφορετικότητας, στόχος που απέτυχε αφού δεν γίνεται αμέσως
διακριτός. Λείπουν οι εικονικοί κόσμοι που οδηγούν στις αξίες τις εταιρίας.
Layout: Η τοποθέτηση έχει πειθαρχεία, εκπέμπει σοβαρότητα και συνέπεια. Υπάρχει
απλότητα που όμως μπορεί να χαρακτηριστεί και μονοτονία.
Γλώσσα: Κατανοητή και σαφής όμως δεν διατηρεί το ίδιο ύφος.
Ολιστική εντύπωση: καλοσχεδιασμένο με ρηχά όμως συναισθηματικά νοήματα.
Συναισθήματα που καλύπτουν μόνο τον συγκεκριμένο τομέα της φύσης χωρίς να
υπάρχει σύνδεση με το πραγματικό αντικείμενο και τις υπάρχουσες αξίες. Η έντονη
εμμονή στις εικόνες της φύσης τελικά αλυώνουν παρά συνθέτουν.
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ανάλυση ανταγωνισμού
TherapieTechnikRostock
ανάλυση εταιρίας
-

Επικοινωνία και διάδραση στο διαδίκτυο

αρχική σελίδα

η εταιρία
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πρόσκληση για επικοινωνία

διάδραση με σκοπό την εγγραφή μελών
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-

on line κατάλογος προϊόντων

συσκευές ηλεκτροθεραπείας

συνδυασμός υπέρηχων και ηλεκτροθεραπείας σε μία συσκευή
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Χρώμα
Τα χρώματα της TUR αποτελούνται από τα δύο βασικά εταιρικά χρώματα:
τιρκουάζ pantone DS 252-3C και το γκρι pantone DS 325-5C και τα βασικά
συμπληρωματικά: pantone DS 325-3C, pantone DS 32-1C, pantone DS 183-4C,
pantone DS 261-3C, pantone DS 307-5C και pantone DS 76-1C και τα παστέλ
συμπληρωματικά.
Βασικά
Συμπληρωματικά
Χαρακτηριστικές εικόνες

Εικόνα 8.4: Σύνθεση με τις επικοινωνιακές εικόνες της TTR.
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ανάλυση ανταγωνισμού
Therapie Technik Rostodk
ανάλυση εταιρίας
Σύνοψη
Χρώμα: Τα χρώματα της εταιρίας είναι το τιρκουάζ με το γκρι. Το τιρκουάζ είναι
χρώμα που εκφράζει την φρεσκάδα ενώ ενθαρρύνει την καθαρή και ειλικρινή
επικοινωνία. Γίνεται εύκολα αντιληπτό και δεν είναι συνηθισμένο. Τα παστέλ
χρώματα που χρησιμοποιούνται προσφέρουν ηρεμία και ισορροπία αλλά ίσως λόγο
της μεγάλης επιφάνειας που καλύπτουν, ειδικά στην αρχική σελίδα, δημιουργείται
μια έντονα θολή εικόνα. Παρόλα αυτά όμως η συνέπεια των εταιρικών χρωμάτων
διακρίνεται και καταγράφεται στο μυαλό.
Τυπολογία: Χρησιμοποιείται μια γραφή, η Arial, σε απλή και έντονη μορφή.
Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί ο χρωματισμός των γραμμάτων ανάλογα με την
κατηγορία. Λείπει και σε αυτήν την περίπτωση η πλήρης στοίχιση που θα προσέδιδε
αρμονία.
Εικονικοί κόσμοι: Οι θολές και αποσπασματικές εικόνες επιτρέπουν στον χρήση να
δημιουργήσει την συνέχεια στο μυαλό του, όπως αυτός την φαντάζεται. Με τον
τρόπο αυτό περνάνε οι αξίες της μάρκας υποσυνείδητα και αποτελεσματικά. όμως τα
θέματα που επιλεχτήκαν για τους εικονικούς κόσμούς αποδίδονται με σαφείς εικόνες
ανά κατηγορία και έτσι δεν επιτρέπουν την διεύρυνση της αξίας της μάρκας.
Layout: Υπάρχει συμμετρία και πειθαρχία χωρίς να γίνεται βαρετό και μονότονο.
Γλώσσα: Απλή, λιτή και προσανατολισμένη στο περιεχόμενο.
Ολιστική εντύπωση: ομοιογενής και δομημένη.
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι τα παστέλ χρώματα. Χάνονται κατά την χρήση τα
χρώματα της εταιρίας αλλά τα λογότυπα είναι απανταχού παρόντα. Οι αξίες περνούν
με πολύ έξυπνο τρόπο αν και θα μπορούσαν να διευρυνθούν.

123

Γενικό συμπέρασμα: Ανάλυση των ανταγωνιστών.
Οι δύο σημαντικότεροι ανταγωνιστές καταθέτουν σαφώς σοβαρότερες
προτάσεις επικοινωνίας χωρίς να πετυχαίνουν απόλυτα την μεταφορά των αξιών που
εκπροσωπούν, ιδιαίτερα στην περίπτωση της damplaid.
Ίσως θα περίμενε κανείς μία πιο επαγγελματική δουλειά επάνω στην
επικοινωνία της ιστοσελίδας αφού αποτελεί και πρακτικά ένα εργαλείο ενημέρωσης
και μία πηγή εμπειρίας για το κοινό. Την κατάλληλη κατεύθυνση μοιάζει να την
δείχνει η γερμανική εταιρία αν και δεν είναι το απόλυτο ηγετικό μοντέλο
επικοινωνίας που θα μπορούσε να ακολουθήσει και η microforce.
Ο προσδιορισμός, η καταγραφή και η επίδοση των αξιών με τα κατάλληλα
λόγια και τις ανάλογες εικόνες αποτελεί την φάση επανατοποθέτησης στην
επικοινωνία, και μοιάζει να είναι η λύση στην άσχημη απόδοση της εταιρίας. Για να
γίνει αυτό πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη το απευθυνόμενο κοινό με τα ανάλογα
βιωματικά, ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά του.
Τέλος, η αναζήτηση σύγχρονων τάσεων στην επικοινωνία, είναι μια
απαραίτητη εργασία για να συμβαδίζει, να ξεχωρίζει και να γίνεται διακριτή η
επικοινωνία της εταιρίας, πριν ακολουθήσει η στρατηγική πρόταση.
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8.3 Απευθυνόμενο κοινό
Το

απευθυνόμενο

κοινό

της

μάρκας

αποτελείται

από

φυσιάτρους,

φυσικοθεραπευτές και κέντρα αποκατάστασης αποθεραπείας.
Για την κατανόηση των χαρακτηριστικών του απευθυνόμενου κοινού κρίνεται
απαραίτητος ο διαχωρισμός με βάση την ειδικότητα. Τα μηχανήματα και ο
εξοπλισμός που προσφέρει η εταιρία ποικίλουν ανάλογα με την φύση της θεραπείας
που πρόκειται να παρασχεθεί σε έναν ασθενή. Σύμφωνα με τα παραπάνω το
απευθυνόμενο κοινό ασχολείται και εξειδικεύεται σε νευρολογικά, ορθοπεδικά και
εργομετρικά περιστατικά.
Τα νευρολογικά περιστατικά σχετίζονται με παθήσεις του κεντρικού
νευρικού συστήματος, παραλύσεις, ημιπληγίες και παραπληγίες που προκαλούνται
συνήθως από εγκεφαλικά και ατυχήματα. Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν κάποια
βασικά χαρακτηριστικά, που ενδιαφέρουν την εταιρία, και έχουν να κάνουν με τον
τρόπο λειτουργίας και χρήσης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού.

Εικόνα 8.5: Τα συχνότερα περιστατικά αφορούν σε αποθεραπεία από εγκεφαλικο.

Στα περιστατικά της κατηγορίας αυτής δεν χρησιμοποιούνται τόσα
μηχανήματα όσα στις άλλες δύο. Παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να έχουν πολλά
βοηθήματα και άρτιους εξοπλισμούς, όπως μεγάλα κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια,
μπάλες, δακτυλιέρες κ.α.
Άλλο ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατηγορίας αυτής όσο αναφορά στον
εξοπλισμό που της είναι αναγκαίος, αποτελεί η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας με
συστήματα εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) που παρέχει στον ασθενή
την δυνατότητα επανεκπαίδευσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Βέβαια τα
νέα καινοτόμα συστήματα ανεβάζουν αρκετά το κόστος τέτοιου εξοπλισμού.
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Εικόνα 8.6: Ο φυσίατρος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση.

Επιπλέον,

με

νευρολογικά

περιστατικά

ασχολούνται

κυρίως

οι

φυσιοθεραπευτές, σε αντίθεση με τους φυσιάτρους που περιορίζονται στο
αντικείμενο της αξιολόγησης, μέσω της εφαρμογής πολύ εξειδικευμένων μετρήσεων
(ηλεκρονιογράφημα).
Τέλος, άλλο ένα ενδεικτικό χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής είναι το
συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ ασθενή και θεραπευτή που οφείλεται αφενός στην
ψυχολογική στήριξη, που του παρέχει ο δεύτερος, η οποία του είναι απολύτως
απαραίτητη για να καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημά του και αφετέρου στην
μακροχρόνια αποκατάσταση των περιστατικών που μπορεί να διαρκέσουν χρόνια
(π.χ. 3 χρόνια αποκατάσταση από ατύχημα).

Εικόνα 8.7: Σημαντική η συμπαράσταση στη επανεκπαίδευση βάδισης.
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Τα ορθοπεδικά περιστατικά είναι ευρέως γνωστά στο κοινό και σχετίζονται με
μυοσκελετικές βλάβες όπως κατάγματα, διαστρέμματα, αυχεναλγίες, οσφυαλγίες, και
άλλες συναφείς παθήσεις.

Εικόνα 8.8: Μυοσκελετικές βλάβες: από τις γνωστές κατηγορίες.

Στην κατηγορία αυτή είναι απαραίτητα περισσότερα μηχανήματα, που έχουν
να κάνουν κυρίως με την κινησιοθεραπεία, την διαθερμία και την ηλεκτροθεραπεία,
και ελάχιστος εξοπλισμός.
Οι θεραπείες στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ σύντομες και επιτυγχάνονται
σε μικρό αριθμό επισκέψεων (συνεδριών). Για τον λόγο αυτό, ο θεραπευτής δεν
αναπτύσσει ισχυρές σχέσεις με τον ασθενή αν και έχει παρατηρηθεί τα τελευταία
χρόνια μια στροφή στις παραδοσιακές χειρονακτικές εφαρμογές που φέρνει και
πρακτικά τον ασθενή με τον θεραπευτή.

Εικόνα 8.9: Η τάση πίσω στην παράδοση και την επαφή.
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Τέλος η πιο σύγχρονη κατηγορία έχει να κάνει με τις εργομετρικές
περιπτώσεις που σχετίζονται κυρίως με τον αθλητισμό. Η εργομετρία είναι υπεύθυνη
για την μέτρηση της ειδικής φυσικής κατάστασης του αθλητή αλλά και της γενικής
φυσικής κατάστασης του ανθρώπου.
Αποτελεί την κατηγορία με τα περισσότερα μηχανήματα του χώρου. Η
λειτουργία των μηχανημάτων σχετίζεται κυρίως με μετρήσεις όπως της μυϊκής
δύναμης, της μυϊκής αντοχής, της καρδιοαναπνευστικής αντοχής, της ευλυγισίας, της
σωματικής σύστασης, της αλτικότητας, της μυϊκής σύστασης, της ευκινησίας, της
ισορροπίας και της αναερόβιας ικανότητας.

Εικόνα 8.10: Πολύ μεγάλο το εύρος των μηχανημάτων εργομετρίας.

Το χαρακτηριστικό της κατηγορίας είναι η πολύ μεγάλη δεξαμενή πελατών
(αθλητές) για τους θεραπευτές, που όμως αντισταθμίζεται από τον αναξιόπιστο τρόπο
πληρωμής των αθλητικών συλλόγων στην Ελλάδα.

Εικόνα 8.11: Αθλητικές ομάδες: οι μεγαλύτεροι πελάτες των εργομετρικών κέντρων.
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Μετά την αναφορά της παραπάνω τμηματοποίησης, που γίνεται με μια πρώτη
ματιά, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει η καταγραφή του αγοραστικού
απευθυνόμενου κοινού της microforce και των βασικών χαρακτηριστικών της. Τρεις
είναι οι ειδικότητες των επαγγελμάτων που προσεγγίζει η συγκεκριμένη εταιρία: οι
φυσικοθεραπευτές, οι φυσίατροι και οι επιχειρηματίες που επενδύουν σε κέντρα
αποκατάστασης-αποθεραπείας.
Οι φυσίατροι είναι ο γιατροί που ασχολούνται με την βελτίωση της ποιότητας
ζωής του ασθενούς, έχοντας εξειδικευτεί στο νευρικό σύστημα, τον μυοσκελετό και
τον εγκέφαλο. Προσπαθούν με συντηρητικές μεθόδους (μη χειρουργικές δηλαδή) να
ανακουφίσουν τον πόνο του ασθενούς και να αποκαταστήσουν την εγκεφαλική,
σωματική και ψυχική λειτουργικότητά του, μετά από τραυματισμό ή ασθένεια.
Σκοπός τους είναι να τον καταστήσουν ικανό για την καλύτερη δυνατή προσωπική,
εργασιακή και κοινωνική επανένταξη του. (πηγή: Αμερικανική Ένωση Φυσίατρων).
Συνάγεται λοιπόν ότι οι φυσίατροι είναι απόφοιτοι της ιατρικής σχολής, με
κατεύθυνση την φυσιατρική, πενταετούς φοίτησης και πρακτικής (αγροτικό). Έχουν
συνήθως ένα καλό μορφωτικό και βιοτικό επίπεδο σε σχέση με τους
φυσικοθεραπευτές και είναι ενταγμένοι και αναγνωρίσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία.
Οι συναναστροφές τους, εκτός δουλείας, περιορίζονται συνήθως στον ιατρικό χώρο
ενώ έχουν την τάση να ενδιαφέρονται και για την κοινωνική τους άνοδο.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε έχουν όλα τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά των γιατρών.

Εικόνα 8.12: Κλασική όψη φυσίατρου.
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Στην Ελλάδα αποτελούν μια νέα ειδικότητα, που κινείται η οποία βασίζεται
ένα πρώιμο και μερικώς εφαρμοζόμενο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ υπάρχουν
καταγεγραμμένοι πολύ λίγοι ιατροί (περίπου 180 ενεργούς ιατροί) αλλά έχουν πολύ
μεγάλη αγοραστική δύναμη. Επαγγελματικά εμφανίζονται είτε ως ιδιώτες ιατροί, είτε
ως συνεργαζόμενοι με κέντρα αποκατάστασης και με νοσοκομεία.
Το μεγαλύτερο ποσοστό στον κλάδο αυτό τον καλύπτουν οι γυναίκες
φυσίατροι και αυτό λόγω της ευκολίας που παρέχει η ειδικότητα σε έναν ιατρό χωρίς
έκτακτα περιστατικά και δύσκολα ωράρια.
Η αντιμετώπιση αυτού του κοινού από την εταιρία γίνεται με την δέουσα
προσοχή και σοβαρότητα που αρμόζει σε ένα ιατρό.
Οι φυσικοθεραπευτές είναι κυρίως απόφοιτοι τεχνικών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αποτελούν το βασικό απευθυνόμενο
κοινό λόγω του μεγάλου αριθμού εργαστηρίων που υπάρχουν στην επικράτεια και
του μεγάλου φάσματος θεραπειών που αυτά παρέχουν.
Ένα βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει όλοι την κατηγορία είναι ο
διαχωρισμός ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες. Αυτό οφείλεται σε μια πολύ σημαντική
διαφορά που συνήθως διαμορφώνει και τον τρόπο αντιμετώπισης της εταιρίας
απέναντι στον φυσικοθεραπευτή.
Οι άντρες θεραπευτές ασχολούνται συνήθως πολύ περισσότερο με τον τομέα
τους αποσκοπώντας κυρίως την καριέρα. Αυτό συνεπάγεται την αφιέρωση
μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος για συνεδρίες κατά την διάρκεια της μέρας αλλά
κυρίως την διάθεση για μεγαλύτερες και ουσιαστικότερες επενδύσεις. Επίσης
παρατηρείται μία σχετικά μεγαλύτερη ευχέρεια και ικανότητα στον χειρισμό νέων,
καινοτόμων και συγχρόνων τεχνολογικά μηχανημάτων έναντι των γυναικών.
Οι γυναίκες θεραπεύτριες από την άλλη, επιλέγουν συνήθως ένα βασικό
εξοπλισμό αποφεύγοντας να επενδύσουν σε ένα απόλυτα τεχνολογικό προϊόν,
αποσκοπούν σε ένα χαλαρό ωράριο που τις επιτρέπει να δημιουργήσουν οικογένεια
και επιδιώκουν ένα απλό εισόδημα (συνήθως συνεργάζονται με Ταμεία).
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Εικόνα 8.13: Κλασική όψη φυσικοθεραπευτή.

Μια ακόμα βασική διάκριση που αφορά στον τρόπο συμπεριφοράς είναι
ανάμεσα στους παλαιούς φυσικοθεραπευτές και στους νέους. Είναι γνωστό ότι στο
συγκεκριμένο κλάδο οι περισσότεροι παλαιοί θεραπευτές επιθυμούσαν να γίνουν
γιατροί αλλά για διαφόρους λόγους αυτό δεν κατέστη δυνατό. Σε αυτές τις
περιπτώσεις παρατηρείται μια ιδιαίτερη συμπεριφορά και όψη που παραπέμπει
σαφώς σε γιατρό.
Αντίθετα, η πλειονότητα των φυσικοθεραπευτών είναι πολύ διαφορετική.
Παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για την επιστήμη και τις νέες εξελίξεις, ασχολείται
με νέες τάσεις (κινησιολογία, θεραπευτική γυμναστική, ενασχόληση με τον
αθλητισμό) και εμφανίζει μία δυναμική όψη (φοράει φόρμα, είναι συνήθως
γυμνασμένος, χρησιμοποιεί τα χέρια για την εφαρμογή θεραπευτικής γυμναστικής).
Τέλος, έχουν συνήθως και αυτοί ένα ικανοποιητικό μορφωτικό και βιοτικό
επίπεδο και

ενδιαφέρονται για την κοινωνική ανέλκυση, καθώς κινούνται πολύ

κοντά στα όρια του ιατρικού επαγγέλματος.
Το τελευταίο απευθυνόμενο κοινό της microforce, που αναπτύσσεται ραγδαία
τα τελευταία δύο χρόνια, ακολουθώντας μία τάση της αγοράς, είναι οι επιχειρηματίες
που επενδύουν σε κέντρα αποκατάστασης αποθεραπείας.
Αυτού του είδους τα κέντρα απασχολούν φυσίατρους και φυσικοθεραπευτές,
αποσκοπούν στην αποθεραπεία ασθενών μετά από ατύχημα ή επέμβαση που απαιτεί
μεγάλο χρονικό διάστημα (έως 6 μήνες συνήθως) και τις περισσότερες φορές
εμπεριέχουν συστήματα επανεκπαίδευσης στη βάδιση και αποκατάστασης.
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Εικόνα 8.14: Κέντρο αποκατάστασης αποθεραπείας.

Τα κέντρα αυτά χωρίζονται σε κέντρα κλειστής και ανοικτής νοσηλείας,
βρίσκονται ακόμα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης ενώ τα πιο γνωστά είναι ο
Φιλοκτήτης στην Αθήνα και ο όμιλος Euromedica σε Λάρισα, Βόλο και Καβάλα.
Ενδιαφέρον στοιχείο για την διαμόρφωση της συμπεριφοράς που οφείλει να
υιοθετεί η microforce απέναντι σε αυτούς τους επιχειρηματίες είναι ότι τις
περισσότερες φορές αυτοί δεν επιλέγουν οι ίδιοι, ούτε καν ελέγχουν τα μηχανήματα
που πρόκειται να προμηθευτούν. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ένας φυσίατρος ή
φυσικοθεραπευτής, ο οποίος είναι στην ουσία ο υπεύθυνος και ο γνώστης του
αντικειμένου, Ο επιχειρηματίας αρκείτε στον ρόλο επενδυτή και ενδιαφέρονται μόνο
αποκλειστικά και μόνο για τα οικονομικά στοιχεία. Για όλους τους παραπάνω λόγους
απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση εμπλουτισμένη με σύγχρονους όρους και
κανόνες της αγοράς και αρχές της οικονομίας .
Η παρακάτω εικόνες αποτελούν ουσιαστικά ένα ψυχογράφημα των τάσεων
του επαγγελματικού κόσμου. Καταγράφονται τα είδη των ανθρώπων με
χαρακτηριστικά παραδείγματα προσώπων, στιλ και αντικειμένων. Στόχος του
σχεδιαστή είναι η τοποθέτηση πάνω σε αυτό του απευθυνόμενου αγοραστικού κοινού
της microforce όπως την αξιολογεί η διοίκηση της εταιρίας. Με κόκκινο χρώμα
συμβολίζονται οι φυσίατροι, με πράσινο οι φυσικοθεραπευτές και με μπλε οι
επιχειρηματίες που εστιάζουν στα κέντρα αποκατάστασης αποθεραπείας. Με αυτόν
τον τρόπο γίνεται πιο κατανοητή και χειροπιαστή η αντίληψη που έχει η διοίκηση για
το είδος του κοινού που απευθύνεται.
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Εικόνα 8.15: Ψυχόγραμμα των χαρακτηριστικότερων ανθρώπινων τάσεων.

Εικόνα 8.16: Τοποθέτηση του απευθυνόμενου κοινού. Εκτίμηση της microforce.
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8.4 Τάσεις αγοράς
Η γενική τάση που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια
αφορά την αναβάθμιση των υπηρεσιών περί υγείας γενικά (megatrend). Η αξία
τέτοιων υπηρεσιών ανυψώνεται συνεχώς, και η αγορά διευρύνεται με ιλιγγιώδεις
ρυθμούς. Μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται σαφώς και η
φυσικοθεραπεία και φυσιατρική που είναι υπεύθυνες για την αποκατάσταση της
δομής και της λειτουργίας του σώματος.
Άλλη μια τάση που αφορά την φυσιοθεραπεία είναι η πρόληψη που σημαίνει
επίσης διεύρυνση του επαγγέλματος. Τα πλεονεκτήματα της πρόληψης έχουν
επικοινωνηθεί αρκετά στον κόσμο με αποτέλεσμα την ένταξη της άσκησης στην
καθημερινή ζωή.
Οι έντονοι και γρήγοροι ρυθμοί της ζωής μαζί με την τάση για άσκηση
οδήγησαν στην δημιουργία προσωπικών γυμναστηρίων, με εξατομικευμένα
προγράμματα αλλά και κατηγοριοποίηση των ομάδων των ασθενών με την ένταξη
της θεραπευτικής γυμναστικής. Έτσι λοιπόν έχουν προσφάτως δημιουργηθεί
γυμναστήρια που εστιάζουν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (καρδιαγγειακές παθήσεις,
χρόνιες παθήσεις, ορθοπεδικά προβλήματα κ.α.) και προσφέρουν ειδικά κατά
περίπτωση

προγράμματα.

Με

αυτόν

τον

τρόπο

προσφέρεται

ένα

είδος

εξατομικευμένης γυμναστικής με επιστημονικό τρόπο και βοήθεια.
Γενικότερα στο χώρο της εκγύμνασης έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη στροφή
σε παλιές μεθόδους (pilates, σουηδική) που πατάνε πάνω στις αρχές της
ομοιοπαθητικής. Για τον λόγο αυτό ο ρόλος του θεραπευτή στην αξιολόγηση,
ταξινόμηση της πληροφορίας και απόδοση ενός μοναδικού προγράμματος που
αποσκοπεί στην επαναφορά της φυσικής ισορροπίας είναι πλέον αναγκαίος.
Έντονη είναι επίσης η ανάπτυξη των κέντρων ευεξίας που συνδυάζουν την
ιατρική με την απόλαυση και την χαλάρωση.
Τέλος αυτό που τώρα αναπτύσσεται στις ευρωπαϊκές χώρες και μπορεί να
επηρεάσει τον χώρο είναι η εκπαίδευση των ασθενών. Κύριο στοιχείο της τάσης
αυτής είναι η πρόληψη και ενημέρωση για θεραπεία. Ο θεραπευτής αναλύει την
ιδανική στάση του σώματος και την συμπεριφορά που πρέπει να έχει ο άνθρωπος
στην καθημερινή του ζωή με βάση την εργονομία και την φυσική ικανότητα. Με τον
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τρόπο αυτό μεταφέρεται η ευθύνη από τον θεραπευτή στον ασθενή και ο άνθρωπος
αποκτάει συνείδηση του σώματος και της υγείας του.
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9. Στρατηγική πρόταση σχεδιασμού επικοινωνίας
Μέσω των παρακάτω συστάσεων καταδεικνύεται ένας διάδρομος σχεδιασμού
και επικοινωνίας για τη μάρκα microforce, που σκοπό έχει την τοποθέτησή της και
την διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισμού.
H εταιρία χρειάζεται την επεξεργασία των βασικών στοιχείων του Corporate
Design. Στόχος είναι η προσαρμογή του Corporate Design στην επικαιρότητα και η
διαμόρφωση μιας ομοιογενούς εικόνας της μάρκας microforce.
Το μελλοντικό Corporate Design θα πρέπει να μεταφέρει τις αξίες της μάρκας
(φιλικότητα, καινοτομία, υπευθυνότητα). Οι προδιαγραφές σχεδιασμού θα είναι απ’
τη μια συγκεκριμένες για να φαίνεται ο σχεδιαστικός διάδρομος της μάρκας, και απ’
την άλλη θα αφήνουν αρκετό χώρο και ελαστικότητα για να μπορούν να
προσαρμοστούν οι εκάστοτε ευρωπαϊκές τοπικές συνθήκες.

9.1 Τοποθέτηση σχεδιασμού της μάρκας

Εικόνα 9.1: Τοποθέτηση σχεδιασμού της μάρκας.

Για να ενισχυθεί η ηγετική θέση της microforce, πρέπει αυτές οι απόψεις του
εταιρικού σχεδιασμού (corporate design) να επικοινωνηθούν με το κατάλληλο
απευθυνόμενο κοινό μέσω της νέα πρότασης σχεδιαστικής αρχής.
Σχεδιαστική αρχή:
Μέσω της συνύπαρξης της τεχνικής και της ανθρώπινης ποιότητας.
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9.2 Χρώμα
Τα χρώματα της μάρκας οφείλουν να εμπνέουν και να φορτίζουν με
συναίσθημα την επικοινωνία με το απευθυνόμενο κοινό. Αφενός, τα χρώματα πρέπει
να παραπέμπουν στις αρχές της μάρκας προσφέροντας το κατάλληλο περιβάλλον για
μία

αποδοτική

εμπειρία

μέσω της

διάδρασης

και αφετέρου,

πρέπει

να

διαφοροποιούνται από αυτά του ανταγωνισμού ώστε με την πρώτη αίσθηση το μυαλό
του καταναλωτή να οδηγείται υποσυνείδητα στην μάρκα.
Η μάρκα microforce έχει ως τώρα δύο βασικά χρώματα το γκρι και το
κόκκινο. Το γκρι όμως χρησιμοποιείται από τους ανταγωνιστές της ενώ το κόκκινο,
αν και την διαφοροποιεί, μπορεί να φορτίσει συναισθηματικά έναν ασθενή που
αποθεραπεύεται από μία εγχείρηση θυμίζοντάς του το χρώμα του αίματος.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η αλλαγή των χρωμάτων , των τόνων
και των συνδυασμών που εκφράζουν την αισθητική της μάρκας.
Έτσι καταγράφονται σε πρώτη φάση τα δεσμευμένα χρώματα των
ανταγωνιστών που συμμετέχουν στην επικοινωνία τους.
Τα χρώματα της
Damplaid

Τα χρώματα της
TUR

Εικόνα 9.2: Τα δεσμευμένα χρώματα που χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές.
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Στη συνέχεια εντοπίζονται τα βασικά χρώματα που υποστηρίζουν τις αξίες της
μάρκας.

φιλικότητα-υπευθυνότητα-καινοτομία
Εικόνα 9.3: Τα νέα βασικά χρώματα.

Το κόκκινο χρώμα κάνει την μάρκα να ξεχωρίζει και να διακρίνει, και γι’
αυτό έμεινε σαν εταιρικό αλλά με άλλο τόνο ώστε να διαφέρει από αυτόν του
αίματος. Ο κόσμος των νέων χρωμάτων επικοινωνίας πλαισιώνεται με τα
συμπληρωματικά.

Εικόνα 9.4: Τα νέα συμπληρωματικά χρώματα.

Ο κόσμος των χρωμάτων ολοκληρώνεται με το σύνολο το χρωματικού
διαδρόμου της μάρκας. Προτείνεται η χρήση των συμπληρωματικών χρωμάτων σε
παστέλ αποχρώσεις ώστε να προσφέρουν ηρεμία και ισορροπία.

Εικόνα 9.5: Το σύνολο των χρωματικών επιλογών.
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9.3 Τυπολογία, γλώσσα και layout
Στον τομέα της τυπολογίας αναζητείται μία γραμματοσειρά που να είναι
φιλική και σύγχρονη ενώ ταυτόχρονα να μην χρησιμοποιείται από ανταγωνιστές.
Έτσι προτείνεται η Terbuchet Ms και η Georgia.

Εικόνα 9.6: Οι δύο νέες προτεινόμενες γραμματοσειρές Terbuchet Ms και Georgia.

Ο τρόπος χρήσης της γλώσσας πρέπει να συμβαδίζει σαφώς με τις αξίες της
μάρκας. Σκοπός είναι ο χρήστης να νοιώθει οικία και άνετα μέσα στο περιβάλλον
πλοήγησης. Η γλώσσα πρέπει να είναι σταθερή, συμμετρική και συνεπής.
Το layout συνολικά πρέπει να φροντίζει τον συνειδητό διαχωρισμό των
εικόνων προς την μεταφορά πληροφορίας και ατμόσφαιρας. Επίσης, προτείνεται
λιγότερο κείμενο, στενότερες στήλες, ή εφαρμογή του κειμένου σαν ταινία σε όλο το
φάρδος της σελίδας με καλή στοίχιση.
Οι εικόνες μπορούν να γεμίζουν τη σελίδα ή τα αποσπάσματά τους να έχουν
όλο το φάρδος της σελίδας. Η εν γένη αποσπασματική απεικόνιση είναι πολύ χρήσιμή
καθώς επιτρέπει την δημιουργία συνειρμών στο μυαλό του χρήστη γεγονός που
βοηθάει στην υποσυνείδητη τοποθέτηση της μάρκας στο μυαλό του.

9.4 Καθοδηγητικές εικόνες
Η κεντρική δήλωση των καθοδηγητικών εικόνων είναι η (πνευματική) στάση
της μάρκας.
Εκφράζεται στις αξίες της μάρκας, που περιγράφουν την προσωπικότητα της
στους τομείς δράσης της, στο παρών και στο μέλλον.
Ο περιγραφικός τρόπος είναι συχνά ανεπαρκής μέχρι αφηρημένος και δεν
μπορεί να προκαλέσει τις ίδιες παραστάσεις σε διαφορετικούς ανθρώπους. Η
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διατύπωση των αξιών μέσω εικονικότητας κάνει την μάρκα σαφέστερη με
αποτέλεσμα τον συναισθηματικό έλεγχο.
Μια

εσωτερική

αξιολόγηση

της

μάρκας

επιτρέπει

την

πρώτη

συγκεκριμενοποίηση για την επιδίωξη των μελλοντικών αξιών έτσι, προσδιορίζουμε
τις αξίες της microforce ως εξής:
Αξίες
Φιλικότητα
εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, συμπάθεια, προσωπική επαφή, εξυπηρέτηση

Υπευθυνότητα
ποιότητα, τεχνογνωσία, ισορροπία, συνέπεια, εξειδίκευση

Καινοτομία
σύγχρονη, διαφορετικότητα, πρωτοπορία, εξέλιξη, έρευνα

Μόνο αν μπορέσει η μάρκα να επικοινωνήσει τις αξίες αυτές μέσω της
εμφάνισης και της παρουσίασης της, θα είναι εφικτό να εδραιώσει το κατάλληλο
image στη μνήμη του απευθυνόμενου κοινού, αγοραστικό και χρηστικό γενικότερα.
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Αν η επικοινωνία της εταιρίας βασιστεί σε αυτές και αποδοθεί με συνέπεια,
δημιουργούνται οι συνθήκες για την μακροχρόνια παραμονή και καθιέρωση της
μάρκας στο χώρο της.
Με λίγα λόγια ο πυρήνας της εταιρίας επικαλύπτεται από τις παρακάτω αξίες.
Αν η επικοινωνία της εταιρίας βασιστεί σε αυτές και αποδοθεί με συνέπεια,
δημιουργούνται οι συνθήκες για την μακροχρόνια παραμονή και καθιέρωση της
μάρκας στο χώρο.
Φιλικότητα – Υπευθυνότητα - Καινοτομία

Εικόνα 9.7: Καθοδηγητικές εικόνες.
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10. Συμπεράσματα
Σε μία κοινωνία που κινείται με εκπληκτικά γρήγορους ρυθμούς το branding
αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες και αναγκαίες περιοχές του σύγχρονου marketing.
Τα δεδομένα των αγορών, που αλλάζουν και αναδιαμορφώνονται συνεχώς, έχουν να
κάνουν με τον πολλαπλασιασμό των μέσων, την τεχνολογία της πληροφορίας, την
δημιουργία ενός πολύπλευρου, σοφιστικέ, πολυπρόσωπου κοινού με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, την αύξηση της ομοιογένειας των ανταγωνιστικών προϊόντων και
υπηρεσιών, τον αυξανόμενο ανταγωνισμό σε κάθε τομέα των δραστηριοτήτων
συγκλίνουν στην ανάγκη δημιουργίας μίας κοινωνίας που νοιάζεται αλλά πέρα και
πάνω από όλα επιτάσσουν να βγουν οι εταιρίες από τη σκιά τους και αν
επικοινωνήσουν με όλα τους τα απευθυνόμενα κοινά.
Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται μια συνεχώς μεταβαλλόμενη
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την πολυμορφία των απαιτήσεων, την
επιθετικότητα του ανταγωνισμού και την ανάγκη για μια πολύ ελαστική και ευέλικτη
στρατηγική. Τα παραπάνω δεδομένα έχουν αλλάξει την δυναμική ισορροπία της
αγοράς και έχουν κάνει την εταιρική μάρκα κεντρική στη ζωή του εικοστού πρώτου
αιώνα.
Μάρκα είναι η ουσιαστική εικόνα της εταιρίας στο μυαλό των ανθρώπων και
κατ’ επέκταση στο μυαλό του απευθυνόμενου κοινού. Η μάρκα οφείλει να
συναρπάζει όλα της κοινά μέσω της ανάδειξης του πυρήνα της. Για τον λόγο αυτό
πρέπει να παρουσιάζει συνέπεια, συνοχή και διαύγεια.
Η δύναμη της μάρκας ξεκινάει από το εσωτερικό της. Οι άνθρωποί της πρέπει
να διαθέτουν μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη εικόνα για την μάρκα ενώ
ταυτόχρονα η διοίκηση πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη ιδέα για τι θέλει να πετύχει
μακροπρόθεσμα μέσω αυτής. Είναι πλέον γεγονός ότι η μάρκα αποτελεί το κυρίαρχο
όργανο καθοδήγησης της εταιρίας για το μέλλον.
Όπως κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός έτσι και κάθε πρόγραμμα branding
ποικίλει σε σκοπό και περιεχόμενο. Ο σχεδιαστής γίνεται μέρος της μάρκας για να
συλλέξει πραγματική πληροφορία, να την διαχειριστεί με τα εργαλεία του branding,
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να εντοπίσει τον προβληματικό χώρο, και να παρουσιάσει τελικά μια μοναδική
πρόταση.
Το branding μπορεί να επηρεάσει όλα τα χαρακτηριστικά της μάρκας. Σε
πολλές περιπτώσεις οι συμβουλές στρέφονται σε χαρακτηριστικά οπτικά στιλ και
αποσκοπούν στο design, σε άλλες στην στρατηγική, που σημαίνει προσανατολισμό
και διαχείριση της μάρκας και άλλες στην αναβάθμιση της επικοινωνίας με τον
επανασχεδιασμό της σε όλα τα σημεία επαφής με το κοινό. Στόχος είναι η απόκτηση
στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού, της αγοράς και του
περιβάλλοντος.
Στις περισσότερες περιπτώσεις το σημαντικότερο έργο του σχεδιαστή είναι
να εξηγήσει και να παρουσιάσει της στρατηγικές σχεδιασμού με κατανοητό και απλό
τρόπο και μάλιστα γραπτά και εικόνες.
Συνοψίζοντας η συνεχής πληροφόρηση του σχεδιαστή αποτελεί σε κάθε
περίπτωση ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του.
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