
MÁRKAÉPÍTÉS
A JÓ MÁRKA



Hogyan                             érhető el, hogy  
egy márka csillaga magasra 
emelkedjen és ott is maradjon  
minél tovább?
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!7 dolog kell hozzá



Jó dolog olyan márkát építeni, amely vizionalizál egy jövőképet. Minden 
márka alapvető célja, hogy pozitív hatással legyen a “fogyasztók” 
életére. A nagy márkák mindig képviselnek valamit. Valamit, ami a 
fogyasztókat érdekli, valamit, amit az adott márka jobban átad, mint a 
versenytársak, valamit, ami kiállja az idők próbáját, és konzisztens 
marad. 
!
!
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1. A jó márkának  
küldetése van



”Az emberek nem azt veszik meg, amit 
csinálsz, azért veszik meg amiért 
csinálod. Azokkal köss üzletet, akik 
hisznek abban, amiben te is.”  

Simon Sinek – The Golden Circle



Minden cég tudja mit csinál.



Minden cég tudja mit csinál.

Legtöbben azt is tudják hogyan.



Minden cég tudja mit csinál.

Legtöbben azt is tudják hogyan.

De csak nagyon kevés cég tudja,  
hogy miért csinálja azt, amit. 



Az Aranykör metódus rávilágít arra, hogy az igazán ihletett, inspiratív 
cégek a többséggel szemben nem kivülről befelé, hanem belülről 
kifelé gondolkodnak, cselekednek és kommunikálnak, tehát az első 
kérdés, amit feltesznek maguknak az a 

Mi a célod, miben hiszel?

Why?



A szervezetet a cél mögé kell állítani. Minden tagja a márka 
potenciális nagykövete, de természetesen a stakeholdereknek 
kiemelt szerep jut. Ki kell nyilvánítani a szándékot és a célt 
mindenben, ami a márkával történik. A pozitív hatás elérése a 
legfontosabb, a márka értéke ugyanis attól jön létre, ha az 
emberek hisznek benne. 

2. A jó márka áthatja  
az egész szervezetet



A fogyasztók szemében kialakult értékazonosság között az embereknek 
szükségük van egy világos okra, hogy valamelyik termék vagy 
szolgáltatás mellett dönthessenek. A megkülönböztethetőség, az 
egyediség egyre fontosabbá válik.  
A Johnson&Johnson cégismertetője azt írja: „Cégünk neve és 
védjegyeink képviselik a legnagyobb értéket az általunk birtokolt javak 
között.”  
A márkaérték (brand equity) ugyanis pontosan ezt, az eszközök értéke 
feletti, az emberek fejében és szívében képviselt részt jelenti. 

3. A jó márka értékes  



Márka = igéret/teljesítmény 

A megbízható márkákhoz nagyobb valószínűséggel tartozik magasabb 
„brand erő”. Más szóval, a megbízható márka inkább jut a fogyasztó 
eszébe, amikor beszerez valamit a termékek, vagy szolgáltatások adott 
kategóriájában. Minden márka egy ígéretet fogalmaz meg. A fogyasztó a 
márka felismerésével egy sor információt is aktivál a tudatalattijában, s 
elvárja, hogy a termék vagy szolgáltatás megfeleljen ennek a képnek.

4. A jó márka hiteles 



Hosszú távú versenyelőnyre csak az a márka tehet szert, amely a 
vásárlói hűséget úgy alakítja ki, hogy közben hozzájárul a társadalom és 
a bioszféra egészének jobbításához. Vagyis pozitív “karmát" termel.  
A vállalatoknak többet kell tenniük a köz érdekében, mint eddig valaha.  
A márka felelőssége (CSR) tehát kiterjed a vállalatra, az alkalmazottakra, 
a partnerekre, a fogyasztókra és a “világ" javára. 

5. A jó márka felelős 



A fogyasztók többsége abban a márkában bízik leginkább, amely 
érzelmi reakciót vált ki belőle az önmagáról sugárzott képpel.  
A márka a fogyasztó fejében lévő imázsok, benyomások összessége. 
A legfontosabb kérdés tehát, hogy a fogyasztó miként érez a márka 
iránt. A valóban sikeres működés kulcsa a konzisztens ügyfélélmény 
biztosításának képessége. 

6. A jó márka élmény 



Az igazi márkákhoz érdekes és izgalmas történetek kapcsolódnak, amit 
aztán az emberek továbbadnak egymásnak: 
– Fred Smith dolgozatát, amiben felvázolta a Federal Expresst, tanárai 
közepesre értékelték. 
– A Harry Pottert három kiadó is visszadobta, míg végre valaki fantáziát 
látott benne. 
Az ilyen és ehhez hasonló sztorik a márka-személyiséget alakítják, ami a 
márkához való érzelmi viszonyulásunkat erősíti.

7. A jó márkának  
története van



Kreatív gondolkodás és üzleti szemlélet egyben  

DESIGN THINKING 
Módszer, amivel dolgozunk:



1. Beleéljük magunkat a márkába, a megbízó terveibe, aktivitásába / Helyzetelemzés

6. Publikussá tesszük, menedzseljük a végterméket / Megosztás
5. A “készterméket” visszajelzésekre támaszkodva fejlesztjük, véglegesítjük / Megvalósítás
4. A legjobb ötletet kiválasztjuk, kidolgozzuk / Koncepció
3. Ötletelünk, felvázoljuk a lehetőségeket, körvonalazzuk a folyamatot / Stratégia

4. KIVÁLASZTUNK

1. BELEÉLÜNK

6. MEGOSZTUNK

5. TESZTELÜNK3. ÖTLETELÜNK

2. MEGHATÁROZUNK

2. Meghatározzuk a konkrét feladatot fókuszálva a végfelhasználói igényekre / Kiindulópont

KM DESIGN THINKING FOLYAMAT



– személyes megbeszélés(ek) 
– dokumentumok, háttér- és kutatási anyagok 
– “interjúk” releváns emberekkel, célcsoporttal 
– kérdőíves megkérdezés, felmérés, mintavétel  

Beleéljük magunkat a márkába, a megbízó terveibe, 
aktivitásába

1.

Helyzetelemzés (márkaaudit)
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– elmozdulás iránya, vizió, jövőkép 
– küldetés, cél 
– szervezeten belüli irányelvek, kommunikáció 
– értékesség, hitelesség 
– márkaélmény

Meghatározzuk a konkrét feladatot fókuszálva  
a végfelhasználói igényekre 

2.

Kiindulópont (márkatérkép, márkaesszencia)
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– versenytársak 
– célcsoport 
– márkaüzenet 
– lehetséges kommunikációs eszközök, csatornák 
– cselekvési terv

Ötletelünk, felvázoljuk a lehetőségeket, körvonalazzuk  
a folyamatot

3.

Stratégia (marketing- és márkastratégia)
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– arculati fejlesztés (vizuális, verbális) 
– tartalom, márkasztori 
– kreatív koncepció 
– kommunikációs kampányterv 
– márka érintkezési pontok

A legjobb ötletet kiválasztjuk, kidolgozzuk 4.

Koncepció (márkakommunikáció)
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– márkaarculat / brand book / arculati könyv 
– integrált kommunikációs kampány (image, esemény) 
– médiaterv, vásárlás

A “készterméket” visszajelzésekre támaszkodva 
fejlesztjük, véglegesítjük

5.

Megvalósítás (kreatív- és kommunikációs anyagok)
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6.
– márkaarculat bevezetése, működtetése, fejlesztése 
– releváns kommunikációs eszközök, anyagok publikálása 
– kommunikációs kampány indítása, menedzselése 
– megosztás a célcsoporttal 

Publikussá tesszük, menedzseljük a végterméket 

Megosztás (márka- és kampány menedzsment)
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WE LIVE BRANDS 
 
Esettanulmányok  

Lépjen velünk kapcsolatba! 

https://kreativmuhely.hu/esettanulmanyok/
https://kreativmuhely.hu/kapcsolat/

