De ce sã investeºti în marcã?
Cele mai bune programe de identitate vizualã întruchipeazã ºi înainteazã marca companiei suportând
percepþiile dorite. Identiatea aduce sub aceeaºi umbrelã fiecare expresie tangibilã a mãrcii, devenind
intrinsec culturii companiei – o reamintire constantã a valorilor ei de bazã ºi a moºtenirii sale. Semnul
vizual este în punctul de convergenþã a piramidei mãrcii; atunci când clientul interacþioneazã cu acesta,
recunoaºterea alimenteazã confortul ºi loialitatea ºi pregãteºte scena pentru vânzare. O identitate
stelarã demonstreazã mai degrabã decât declarã un punct unic de vedere, de la interfaþa sitului sau
designul produsului, pânã la claritatea prezentãrii PowerPoint. Designul face diferenþa.
Comparaþia succesului unei mãrci în comparaþie cu cealaltã se face în fiecare zi. Reviste economicofinanciare publicã în mod regulat articole de genul „Cele mai vândute 10 mãrci din România”, invocând
procentaje deþinute pe piaþã sau alte indicatoare economice. Practic orice carte despre strategie de
marcã o sã vã reaminteascã valoarea actualã a mãrcii Coca-Cola, care pare sã creascã ºi în perioade de
recesiune economicã. E mult mai dificil însã de a mãsura impactul ºi valoarea identitãþi mãrcii. Dacã
marca Coca-Cola valoreazã $83,8 miliarde, e logic sã ne asumãm ca ºi logotipul Coca-Cola ºi ambalajul
acestuia sunt active care posedã o valoare intrinsecã.

Faciliteazã cumpãrãtorul
O identitate de marcã puternicã prezintã orice companie, de orice dimensiune, oriunde cu o imagine
imediat recogniscibilã, distinctivã ºi profesionalã care îi asigurã succesul. Identitatea ajutã la dirijarea
percepþieilor ºi diferenþieazã de competiþie.

Faciliteazã vânzãtorul
Identitatea de marcã strategicã comunicã cu diferitele audienþe ºi culturi pentru a construi conºtienþa
unei companii ºi a valorilor ei. Cu o inteligenþã vizibilã, o identitate vizibilã cautã sã comunice
propunerea unicã de valori a companiei.

Faciliteazã echitatea mãrcii
O identitate bine definitã va ajuta la construirea echitatea mãrcii prin recunoaºterea ridicatã, conºtiinþã
ºi loialitatea cumpãrãtorilor, care în schimb fac o companie de succes.
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