
У частинi 1 ПОЯСНЮЕТЬСЯ рiзниця 

мiж брендом та iдентичнiстю 

бренду; розповiдаеться, яких зусиль 

потрiбно докладати, щоб стати 

найкращим. Не нехтуйте засадами 

у гонитвi за новим проектом. Заведiть 
• • • • •

словник основних терм1н1в для вс1е1 

команди. 

Основи бренду 

13 Бренд 

16 lдентичнiсть бренду 

16 Брендинг 

20 Органiзацiя управлiння 

брендо1\� 

22 Бренд-стратегiя 

24 Для чого в це 

iнвестувати 

26 Зацiкавленi сторони 

28 l<ультура

30 l<лiЕНТСЬКИЙ досвiд

32 l<рос-культурний аспект

34 Лрхiтектура бренду 

36 Символiка 

38 Назва 

40 Слогани 

42 Принцип 

«Не вiдхилятися вiд 

OCHOBHOI думки» 

44 Основна iдея 

lдеали бренду 

46 Огляд 

48 Далекогляднiсть 

50 Значення 

52 Лвте нтич н iсть 

54 Цiлiснiсть 

56 Гнучкiсть 

58 Вiдданiсть 

60 Цiннiсть 

62 Вiдмiннiсть 

64 Довговiчнiсть 

Елементи бренду 

66 Символiка 

68 Словесна символiка 

70 Символiка у виглядi 

буквеного орнаменту 

72 Пiктографiчна символi1<а

74 1\бстрактна символiка 

76 Емблеми 

78 Динамiчна символiка 

80 Персонiфi1<.ована 

символiка 

Динамiка бренду 

82 Тенденцi1 

84 Прагнення зробити свiт 

кращим 

86 Лналiтика великих 

даних 

88 Соцiальнi медiа 

90 О,11артфони 

92 Застосунки 

94 Власна торгова марка 

96 Лiцензiя на 

використання бренду 

98 Сертифiкацiя 

·100 Кризовi комунiкацiУ

·102 Персональний

брендинг 

·104 Китай

До i пiсля 

1 Об Редизайн логотипа 

112 Редизайн упаковок 
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Бренд 

Оскiльки конкуренцiя зумовлюе нескiнченнi варiанти вибору, компанi·i 

шукають способи створення емоцiйного зв'язку iз клiентами, прагнуть 

стати для них незамiнними та встановити довготривалi вiдносини. Яким 

би перенасиченим був ринок, сильний бренд завжди чiтко 

видiлятиметься на ньому. Люди закохуються у бренди, довiряють ·iм 

i вiрять у ·ix першiсть. Те, як люди сприймають бренд, впливае на його 

успiшнiсть - байдуже, чи це буде стартап, чи неприбуткова дiяльнiсть 

або продукт. 

Хто ви? Хто мае про вас дiзнатися? Як цi люди 
зможуть про вас довiдатися? Чому вони мусять 
вами зацiкавитись? 

14 

Бренди мають три основнi функцii:' 

Орiентування 

Бренди допомагають споживачам 

зробити вибiр серед вражаючого 
. . . . 

розма1ття вар1анпв. 

Запевнення 

Бренди повiдомляють про якiсть,

притаманну товару або послузi, 
- . . .

и запевняють кл1Енпв у правильност1 

·iхнього 

Залученiсть 

Бренди в�,1користовують характернi

образи, мову та асоцiацi·1· для того, щоб

клiЕнти захотiли ототожнювати себе iз 

брендом. 

Девiд Хай, гендиректор Brand Finance

Про бренди тепер iдеться 

навiть у балансових звiтах 

баrатьох компанiй. 

Нематерiальна цiннiсть 

бренду часто Е бiльш 

значущою, нiж матерiальнi 

активи компанi"i. 

Воллi Олiнс, 

iз книги «Бре11дбук» 

Бренди стали 

заrальносвiтовою валютою 

ycnixy. 

lз книги «Агппас бре11ду» 
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ВIРТУАЛЬНА 

ГЛОБАЛЬНА 

НАЦIОНАЛЬНА 

МIСЦЕВ_А __

Сила бiзнесу визначаЕться 

силою його бренду, я кий 

i надаЕ бiзнес-лiдерам 

потенцiйнi важеni впnиву. 

Джим Штенгель, 

iз книги «Рости: як iдеали сприяють 

зросп1анню то прибуткам 

найвеличнitиих свi1nових компанiй» 

Точки взаЕмодii бренду 

з аудиторiЕю 

Кожна точка взаЕмод11-

це моwJ1ивiсть пiдвищити

обiзнанiсть i змiцнити 

клiЕнтську вiдданiсть.
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lдентичнiсть бренду 

lдентичнiсть бренду Е осяжною категорiЕю, яка звертаЕться 

до почуттiв. Ви можете побачити 'ii, доторкнутися, потримати 

в руках, почути, поспостерiгати за 'ii розвитком. lдентичнiсть 

бренду стимулюЕ впiзнаванiсть, посилюЕ диференцiацiю, 

робить великi iдe'i та 'iхнЕ значення доступними для розумiння. 

Дизайн диференцiюЕ та втiлюе в життя нематерiальнi 
••• • • • 

активи - емоц11, контекст I сутн1сть, як1 мають 
найбiльше значения для клiентiв. 

Мойра Каллен, 

вi цепрезидентка

вiддiлу дизайну PepsiCo
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Вiдомi бренди - наче друзi. 

Ви зустрiча€те багатьох iз 

них щодня, але 

запам'ятову€те зустрiчi 

лише з тими, кого любите. 

Люк Спейсер, 

виконавчий директор 

Landor 
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Брендинг 

Брендинг - це органiзований процес, покликаний зробити бренд 
• • • • • 

вп1знаваним, залучити нових кл1Ент1в I втримати тих, як1 вже Е. 

Позицiонування бренду як незамiнного потребуЕ щоденного 

прагнення бути найкращим. Щоб побудувати успiшний бренд, 

розробники мають дотримуватись основних правил, зберiгати спокiй 
. . ""' . . 

нав1ть при шалених швидкостях пост1иних зм1н I використовувати 
. . ..., . .. . . 

кожну можлив1сть завоювати ст1ик1 симпат11 споживач1в. 

Брендинг - це умисна диференцiацiя. 
Деббi Мiллман, 

к ураторка та СПIВ3dСНОВНИЦЯ

магiстерського курсу з брендингу
Школи образотворчихмистецтв, Нью-Йорк 

18 

Ми продовжуЕмо iнвестувати 

у нашi найсиnьнiшi сторони. 

По-перше, це намагання 

краще зрозумiти кniЕнта. 

По-друrе, iнновацП .. . 

По-третЕ, брендинr .. . 

Ми надсилаЕмо дедаni 

бiльше меседжiв сво"iм 

клiЕнтам. 

А.Г .Лефлi, 

голова P&G, 
журнал Business \Л/ееk, 2009 

Процес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Види брендингу: 

Кобрендинг

партнерство з iншиrv\ 

брендом задля розширення 

сфери впливу. 

Цифровий брендинг -

просування продажiв за 

допоrv1огою засобiв 

iнтернету, соцiальних 

мереж i оптимiзацii 

пошукових систем. 

Персональний 

брендинг- формування 

особисто 1 репутацi'f. 

Соцiальний брендинг

ототожнення бренду 

з благодiйнiстю або 

корпоративною соцiальною 

вiдповiдальнiстю. 

Нацiональний 

брендинг - зусилля, 

спря1v1ованi на залучення 

у кра·iну туристiв та 
' ' V 

1нвестиц1и. 

Емоцiйний брендинr -

насичений коктейль 

з aнтpononorii, уяви, чуттЕвоrо 

сприйняття та 

концептуаnьноrо пiдходу до 

змiн. 

Марк Гобе, 

iз книги «Емоцiйний брендинг» 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Коли розпочинати процес 

Нова компанiя, новий продукт 

Я розпочинаю новий бiзнес 

1\1\енi потрiбнi вiзитнi картки 

та вебсайт 

Ми розробили новий продукт; 

потрiбно терrv1iново приду1,1ати 

для нього назву та логотип 

Нам потрiбно залучити мiльйони 

доларiв. Кампанiя мусить 1,1ати 

власну iдентичнiсть 

{\!\И збираЕМОСЯ оголосити про 
• V 

св1и запуск

1\1\и повиннi вкласти грошi 

у ризиковану справу, хоча u�e 

не 1,1aE1v10 жадного клiЕнта 

Оновлення iдентичностi 

бренду 

f'v1и новатори. Ми поза часом 

1\1\и xoчerv10 запропонувати сво'iм 

клiЕнтам чудовi 1v106iльнi 

застосунки 

Наша iдентичнiсть не ставить нас 

врiвень iз конкурентами 

Наша компанiя маЕ 80 пiдроздiлiв 

i суперечливу ноrv1енклатуру 

Я соромлюся давати людям свою 

вiзитну картку 

Наш фiр1v1овий знак вiдоtv1ий 

у всьоr,1у свiтi, але потрfбно 

визнати, що вiн потребуЕ 

видозмiни 

�v1и любимо наш символ, вiн 

вiдоrv,ий на ринку. Але проблема 

в то1v1у, що наш логотип 

не1V1ожливо прочитати 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Змiна назви 

Наша назва бiльше не розкриваЕ 

те, ки1v1 ми Е та яким бiзнесом 

займаЕМОСЯ 

J\J\и повиннi з1,1iнити свою назву

через конфлiкт товарних знакiв 

Наша назва �.лаЕ негативнi 

конотацi'�' на новому ринку 

Наша назва збиваЕ з пантелику 

КЛiЕНТiВ 

Вiдбулося 3лиття коr,1панiй. 

J\J\и потребуЕrv10 ново'i назви для

виходу на китайський ринок 

Створення комплексно"i 

системи 

Ми не tv'iaE1v10 цiлiсного образу 

Ми потребуЕмо розробки ново'�' 

архiтектури бренду, щоб y1V1iлo 

управляти новою власнiстю 

Упаковка нашого продукту нiчим 

не вирiзняЕться. Конкуренти 

tv1ають кращi упаковки, i обсяг 'fxнix 

продажiв зростаЕ 

Нашi маркетинговi ка1v1панп нiбито 

проводяться рiзними фiрма1,1и 

J\fiи повиннi чiтко заявити про свiй 

глобальний рiвень 

Кожен пiдроздiл проводить власну 

маркетингову кампанiю. Це 

неефективно, еконо1V1iчно 

невигiдно i до того ж дратуЕ. 

Кожен винаходить власне колесо 

Оновлення бренду 

�/\и хочемо Зtv1iНИТИ СВОЕ 

становище на ринку та оновити 

глобальний бренд 

�/\и повиннi краще пояснити , ким 

ми Е i що пропонуЕr..�о 

tl/\и виходимо на глобальний 

рiвень i потребуЕtv'iО ДОПОМОГИ 

у виходi на новi ринки 

Про нас нiхто не знаЕ 

Нашi акцi'�' втрачають цiннiсть.

�/\и хочемо вийти на новий, 

багатший ринок 

Злиття компанiй 

rv1и хочемо запевнити всiх 

зацiкавлених осiб у то1v1у, що це 
• • • V

злиття р1вноц1нних ко�.лпан1и 

rv1и прагнемо донести, що 1 + 1 = 4 

�/\и хочемо закрiпити значущiсть 

спiльного бренду компанiй, що 

злилися 

�/\и 1v1aEtv10 чiтко заявити всьо1v1у 

свiту про те, LЦО rv,и Е нови1v1 

лiдером галузi 

Ha1v1 потрiбна нова назва 

Як 1v1и oцiHl{)Etv'io бренд нашого

придбання i як впишемо йога 

в архiтектуру свого бренду? 

Два лiдери галузi оголосили про 

своЕ злиття. Я кою буде нова 

iдентичнiсть? 
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