Ce este marca?
Marca este un instrument strategic de marketing.
O marcã este un complex de atribute – tangibile ºi intangibile – simbolizate printr-o semnãturã vizualã
ºi care, creatã ºi dezvoltatã corect, creeazã valoare ºi influenþã.
Termenul valoare a unei mãrci are mai multe semnificaþii:
·
din perspectiva marketing / consumator, semnificaþia "valorii mãrcii" este "promisiunea unei
experienþe ºi îndeplinirea acesteia"
·
din perspectiva afacerii este "securitatea viitoare a veniturilor"
·
din perspectiva legalã este "o proprietate intelectualã distinctã"
În general, mãrcile oferã clienþilor o modalitate de a alege ºi a genera recunoaºterea într-o piaþã
complexã ºi aglomeratã.

Rolul ºi importanþa mãrcii
Rolul unei mãrci este de a identifica un produs, serviciu sau concept ºi a-l diferenþia astfel de alte
produse similare existente pe piaþã. Deºi are ºi o formã fizicã concretizatã în general printr-o denumire,
un slogan ºi un simbol, marca este în primul rând o valoare intangibilã, o sumã a asociaþiilor
emoþionale pe care publicul le are relativ la marca respectivã. În acest sens, marca este întotdeauna o
promisiune de calitate ºi satisfacþie adresatã clientului.
Valoarea unei mãrci constã în notorietatea ºi familiaritatea pe care consumatorul le are relativ la marcã,
perspectiva favorabilã asupra acesteia, intensitatea ºi caracterul unic al valorilor emoþionale care îi sunt
asociate. Câteva din beneficiile unei mãrci mature sunt:
·
Influenþa pozitivã asupra deciziei de cumpãrare ºi determinarea experienþei cumpãrãtorului.
·
O marcã corect construitã ºi adresatã, remarcabilã ºi memorabilã, permite eficientizarea
comunicãrii cu piaþa þintã ºi optimizarea investiþiei în advertising.
·
Creºterea încrederii ºi fidelitãþii emoþionale a consumatorului ºi protejarea astfel a cotei de piaþã.
Un client fidel ºi încrezãtor în valoarea mãrcii va recomanda de asemenea marca altor consumatori,
amplificând notorietatea acesteia ºi subliniindu-i promisiunea calitativã prin confirmare directã.
·
Posibilitatea creºterii preþului produsului ºi, simultan, a volumului vânzãrilor, ca urmare a valorii
promisiunii angajate ºi a perspectivei favorabile asupra mãrcii.
·
O marcã este o valoare ce nu poate fi "copiatã" sau "furatã" de cãtre competiþie. Produsul în schimb
poate fi imitat sau copiat. Identificatã sau suprapusã produsului, marca protejeazã produsul la
copiere, marcând "originalul" ºi menþinând astfel promisiunea calitativã ºi cota de piaþã.
Implementarea unei mãrci puternice se realizeazã printr-un proces de comunicare continuu ºi coerent
cu piaþa, marca devenind adesea cea mai importantã valoare pe care o companie o deþine, imaginea
renumelui ei.
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Etape de creare ºi dezvoltare a mãrcii
Procesul de formare a imaginii mãrcii este un proces de duratã ºi care presupune 3 etape
fundamentale:

Definirea mãrcii
·
personalitate / poziþionare / adresare
·
arhitecturã de marcã
·
strategie fundamentalã de comunicare a imaginii

Crearea elementelor vizuale fundamentale ale mãrcii
·
semnãtura vizualã
·
sistemul de identitate vizualã

Implementarea imaginii
·
advertising
·
PR
·
marketing
Procesul de formare a imaginii mãrcii este un proces complex ºi de duratã ce necesitã adesea investiþii
semnificative ºi aceasta nu numai din punct de vedere financiar ci ºi ca efort al departamentului de
marketing.
O problemã des întâlnitã în formarea unei mãrci este faptul cã, întrucât primele douã etape (definirea
mãrcii ºi crearea elementelor vizuale fundamentale ale mãrcii) nu numai cã nu au rezultate direct
cuantificabile în vânzãri / profit dar ºi necesitã un efort deosebit, ele sunt adesea tratate superficial.
Aceasta se traduce ulterior prin dificultãþi în formarea imaginii de marcã (inconsistenþã, incoerenþã,
dificultãþi în comunicarea atributelor de marcã), probleme de dezvoltare a arhitecturii de marcã, în
general ineficienþã în comunicarea cu piaþa, cu alte cuvinte, cheltuieli crescute. Pe de altã parte este tot
atât de adevãrat cã o definire bunã a mãrcii ºi o semnãturã vizualã inspiratã nu sunt încã nimic daca nu
sunt corect transmise publicului prin cele trei modalitãþi fundamentale: advertising, PR, marketing.
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