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Dragă Partener, 

Felicitări pentru achiziționarea pachetului de analiză de 
brand Business în Creștere!
Este un pas important pentru a afla opinia specialiștilor 
de brand atât asupra unor aspecte primare de brand 
(nume, logo, prezență online), cât și asupra unor 
elemente complexe, care țin de comunicarea coerentă și 
consistentă a promisiunii brandului tău în mediile alese. 
În plus, vei afla punctele forte în construcția brandurilor 
competitoare și cum pot acestea să-ți influențeze 
business-ul în viitor.



Acest raport are la bază o analiză a informațiilor furnizate de 
tine, precum și date relevante obținute din surse deschise 
(Internet, OSIM etc). Informațiile analizate în cadrul acestui 
raport privesc atât o serie de manifestări de brand, de la 
promisiunea pe care brandul tău o face clienților, la 
elemente de identitate (nume și logo) și până la comunicarea 
de brand, cât și informații despre competitorii direcți ai 
brandului tău (capacitatea lor de a se evidenția în categorie, 
promisiunile făcute clienților, modul de comunicare). În urma 
analizei vei ști ce acțiuni trebuie să întreprinzi pentru a avea 
un avantaj în fața competiției. 

Informațiile tale 

Nume, prenume: Ionescu Dan
Funcție: General Manager 
Telefon: 00740 xxx xxx
E-mail: dan.ionescu@produsenoi.ro
Numele companiei: Produse Noi S.R.L
Numele brandului de analizat: ProduseNoi.ro
Industria brandului de analizat: Comerț Online
Website-ul brandului de analizat: www.produsenoi.ro
Contul Social Media al brandului analizat: www.facebook.com /produseNoi
Principalii trei competitori pentru analiză: Produse Noi 1, Produse Noi 2, 
Produse Noi 3
Ce te-a făcut să alegi acest pachet: Doresc să aflu mai multe informații 
cu privire la brandul meu.

Disclaimer: În vederea protejării informațiilor, numele brandului analizat în cadrul acestui raport (Produse Noi) 
este cu titlu fictiv. Din aceleași raționamente, numele brandurilor competitoare analizate la rândul lor în 
cadrul raportului (ProduseNoi 1, ProduseNoi 2, ProduseNoi 3) sunt, de asemenea, fictive.



Raport analiză
Nume Brand

Numele brandului - generic, descriptor pentru categorie
„Produse Noi” este un nume descriptiv, care denumește categoria de 
produse oferită, dar nu are suficientă personalitate pentru a da unicitate 
brandului. La o simplă căutare online, sunt listate peste 3 magazine, cu 
oferte de produse similare, care au reluat în nume descriptorul „X”. Într-un 
astfel de context, orice investiție în comunicare nu face altceva decât să 
crească awareness-ul pe întreaga categorie și nu aduce un plus de valoare 
pentru business-ul tău. Spre exemplu, dacă Nike s-ar numi Pantofi Sport și 
ar investi în comunicarea online, acest efort ar aduce beneficii întregii 
categorii de pantofi sport, dar nu ar scoate în evidență business-ul Pantofi 
Sport. Astfel s-ar anula însăși funcția de diferențiator al brandului. În plus, 
fiind un nume descriptiv, ajunge deja să nu mai acopere întreg portofoliul 
de produse (există acum și produse conexe în portofoliu care nu sunt doar 
pentru categoria desemnată în nume). 

Recomandare BrandFusion:

Ia în considerare schimbarea numelui într-unul care să te 
diferențieze de competiție. Un astfel de demers este cu atât 
mai important pentru tine, cu cât este vorba de un magazin 
în mediul online, unde orice demers de comunicare trebuie 
să fie cât mai specific și mai bine targetat pe publicul țintă.
Un caz similar în portofoliul nostru a fost compania Filtre Aer 
Curat, un nume generic în categorie care nu reușea să se 
diferențieze în categorie. În urma procesului de rebranding, 
acesta s-a transformat în Eversted, un nume nu doar unic, 
dar care și transmite ideea brandului (Primii în apărarea 
purității aerului) și care vorbește despre puterea de a asigura 
constant un aer cât mai pur, datorită proprietăților 
produselor și a devotamentului specialiștilor. 



Raport analiză
Logo Brand

Logo absent din viața brandului 
Pe site, logo-ul nu apare pe niciuna dintre pagini. În locul său, este folosit 
sloganul „X”. Sloganul pare a fi scris cu un font cu puțină personalitate, 
similar scrisului de mână, care nu poate îndeplini criteriile tehnice și 
funcționale pentru a fi un logo (cu mesaj, distinct, clar). Din cercetările 
noastre, logo-ul actual apare înregistrat doar la OSIM și în iconița pentru tab 
a browser-ului. Este de neînțeles de ce, deși logoul există și este protejat ca 
marcă, nu este folosit în comunicare.

Recomandare BrandFusion:

Te sfătuim ca după ce ai un nume nou, diferențiator, să 
investești și în design-ul unui nou logo, care să reflecte 
poziționarea noului brand și să te ajute să te diferențiezi în 
categorie. Și pe care, neapărat, să îl folosești în comunicare.
Un exemplu de logo (identitate vizuală) care a preluat ideea 
brandului și a exprimat-o clar, în limbajul categoriei, este 
Electrica Distribuție.



Raport analiză
Comunicarea de brand

Poziționare restrictivă pentru portofoliu și nefolosită în comunicare 
Din sloganul „X”, poziționarea percepută se învârte în jurul ideii de 
diversitate și integrare – promisiunea pentru clienți este că vor primi soluții 
dedicate exclusiv categoriei X. Deși este o idee ofertantă, ea nu se 
materializează în ceea ce livrează efectiv brandul. Pe de o parte, ar trebui să 
restricționeze portofoliul de produse și servicii (să se limiteze doar la servicii 
și produse pentru industria respectivă). Pe de altă parte, este de așteptat să 
fie prezentă și în comunicare, ceea ce nu este vizibil la nivelul website-ului 
sau al paginii de Facebook. 

Recomandare BrandFusion:

Pentru clarificarea poziționării este nevoie, mai întâi, să-ți 
răspunzi întrebărilor: ce oferă brandul meu, pentru cine și ce 
nevoi ale consumatorului satisface. Odată clarificate aceste 
întrebări, împreună cu decizia de nume, vei putea să-ți 
construiești o poziționare relevantă pentru target-ul 
identificat și, ulterior, mesaje de comunicare care să o 
susțină. De exemplu, pentru brandul de arome de cofetărie 
Sentia, am creat poziționarea ”Aroma care se simte”, plecând 
de la nevoia maeștrilor cofetari de a simți gustul și mirosul 
aromei chiar și după pregătirea termică. Ulterior, am 
construit mesajele de comunicare în jurul acestei idei. 



Raport analiză
Comunicarea de brand

Lipsa atributelor și diferențiatorilor de brand din comunicare
Fiind vorba de un brand ale cărui atribute și diferențiatori nu au fost clar 
definite, este de înțeles absența lor la nivelul comunicării. De asemenea, 
faptul că se comunică minimal micșorează ocaziile în care acestea pot fi 
transmise. 

Recomandare BrandFusion:

Trebuie să știi ce definește brandul tău. La fel ca în cazul unei 
persoane (care are o serie de atribute – înălțime, culoare 
ochi, culoare păr etc. și o serie de caracteristice de 
personalitate care-l individualizează – perseverență, 
ingeniozitate) și brandul tău are atribute de categorie și 
diferențiatori. Doar după ce le descoperi, vei putea să le 
folosești în comunicare, în beneficiul business-ului.



Recomandare BrandFusion:

Monitorizează-ți apelurile telefonice directe ale utilizatorilor 
(în contul de Analytics), deoarece ele se pot transforma în 
lead-uri sau comenzi efective.

Raport analiză
Gradul de optimizare 
SEO a website-ului

Website cu design responsive
Website-ul www.produseNoi.ro are un 
design responsive și este mobile-
friendly, oferind avantaje utilizatorului: 
accesibilitate, navigabilitate, distribuire 
coerență, butoane. De asemenea, 
numărul de telefon de contact este 
bine optimizat,  fiind accesibil uşor şi 
de pe mobil şi permiţând apelarea 
directă. Bună treabă pe acest palier! 



Recomandare BrandFusion:

Dezvoltă-ți o pagina de contact mai vizibilă, cu un design 
prietenos şi un limbaj fluent, aliniat celui din restul paginilor 
site-ului. Așa, vizitatorii vor fi mai dispuşi să completeze 
formularul de contact care se poate transforma într-o 
adevărată sursă de informaţii: poţi afla sugestiile clienţilor 
pentru site sau produsele pe care le vinzi, probleme 
funcţionale cu care se confruntă sau reclamaţiile acestora.

Raport analiză
Gradul de optimizare 
SEO a website-ului

Formular și puncte de contact 
optimizate
O problemă la nivel de pagină de 
contact este afişarea acesteia în 
versiunea de mobil. Pentru a ajunge la 
formularul de contact, utilizatorul este 
nevoit să parcurgă tot homepage-ul 
până în zona de footer, unde este 
necesar să apese butonul „Despre noi” 
urmat de cel de „Contactaţi-ne”.



Recomandare BrandFusion:

Atunci când faci campanii SEO sau de marketing online, e 
bine să monitorizezi permanent aceste activităţi în contul 
Google Analytics pentru a obţine informaţii legate de 
rezultatele dobândite şi a identifica oportunități de viitor. 

Raport analiză
Gradul de optimizare 
SEO a website-ului

Imagini la rezoluția corectă
Imaginile sunt afişate la o rezoluţie 
corectă şi o calitate corespunzătoare, 
oferind o experienţă plăcută utilizatorilor. 
Este important să continui să utilizezi 
imagini optimizate pentru a avea o viteză 
cât mai bună de încărcare a site-ului. 

Link-uri user-friendly
Link-urile din site sunt user-friendly 
(scurte și folosesc cuvinte cheie 
relevante), descriind clar conţinutul 
paginilor. De asemenea, ele pot fi 
preluate și transmise ușor de utilizatori și 
pe alte canale, de exemplu, în Social 
Media.

Prezența codului Analytics
Există pe site, ceea ce este un lucru foarte
bun pentru că te ajută să afli informații
relevante despre vizitatorii tăi. 



Recomandare BrandFusion:

Recomandare BrandFusion: Mărește frecvenţa postărilor şi 
încearcă o campanie de „boost” a acestora cu targetare 
directă către audienţa de interes, pentru a obţine o rată mai 
mare de implicare din partea fanilor, cât şi potenţiale lead-
uri pe site.

Raport analiză
Consistența Brandului 
în Social Media

Prezență activă în Social Media
ProduseNoi.ro are o prezență activă pe Facebook, cu o frecvenţă de 2-3 
postări pe săptămână, puţin sub valorile optime pentru activitatea ta 
specifică. Postările respectă regulile de comunicare în Social Media, sunt de 
tip call-to-action, se folosesc atât texte, cât şi imagini, link-uri şi hashtags.



Raport analiză
Brandurile competitoare

Competitor 1: ProduseNoi 1

Nume
La nivel de nume, “ProduseNoi 1” este unul abstract, confuz în mintea 
consumatorilor, fără nicio trimitere sau asociere directă cu categoria în care 
activează compania sau cu serviciile pe care aceasta le oferă. 

În extremis, la nivel fonetic, numele poate duce către brandul X (categoria 
brandului X), asociere care nu prezintă totuși reale avantaje pentru brand ci, 
mai curând, motive de confuzie în mintea jucătorilor (cel puțin cei noi) din 
segmentul Y, cu care compania își dorește să colaboreze.

Logo
Logoul este unul destul de generic, folosind în cadrul wordmark-ul cu 
numele brandului o încercare de simbol creat în jurul literei “O”. În aceeași 
măsură, semnul grafic folosit în identitate înaintea literei “L” pare a fi pus 
acolo din greșeală, neajutând în niciun fel citirea mai ușoară a numelui.
Logoul nu pare a fi construit în jurul unei idei care să-i ofere unicitate (ex. 
rapiditate, promptitudine, suport etc.), iar rolul simbolului și modul în care 
acesta poate fi folosit nu este clar. La nivel vizual, din cauza device-ului 
folosit, logoul pare greu de folosit pe diferite medii de comunicare.

Logo      ProduseNoi 1



Raport analiză
Brandurile competitoare

Claritatea poziționării / promisiunii făcute 
Nu există o poziționare de brand clar definită și nici o promisiune făcută 
prin intermediul comunicării de pe site. De asemenea, nu pare să existe o 
idee diferențiatoare pe baza căreia să fi fost construit numele și logoul 
brandului. Deși am putea vedea ca un început de poziționare a brandului în 
sloganul folosit ”Slogan de brand competitor.”, aceasta nu este dusă mai 
departe la nivel de comunicare.

Capacitatea de a transmite mesaje coerente de brand
Majoritatea mesajelor folosite în cadrul website-ului semnalizează strict 
reduceri de preț, lipsite de prezența brandului sau campanii de promovare 
ale diferitelor branduri importate și comercializate de către ProduseNoi 1, 
fără o tușă personală din partea brandului și fără a simți că aceste mesaje 
poartă semnătura brandului ProduseNoi 1.

Recomandare BrandFusion:

Faptul că principalii competitori sunt slab poziționați și nu au 
o comunicare de brand susținută face și mai importantă 
poziționarea brandului tău. Poziționează-te clar și 
transformă acest lucru într-un avantaj de business!



Raport analiză
Brandurile competitoare

Competitor 2: ProduseNoi 2

Nume
“ProduseNoi 2”, scris într-un singur cuvânt - nume englezesc cu trimitere 
directă la „.....” (obiect propriu industriei) + ..... (cuvânt scris și pronunțat 
similar în engleză și română). Se dorește ca, la nivel de înțeles, să pară un 
nume provocator, un inovator în industria în care activează și care face 
trimitere la industrie.

Logo fără personalitate 
La nivel de logo, nu a fost fructificată componenta dinamică din înțelesul 
propriu-zis al numelui (provocator, inovator) mergându-se pe o 
exemplificare (desenare) mot-a-mot a cuvântului din denumirea brandului.

Logo      ProduseNoi 2



Recomandare BrandFusion:

Principalii competitori au o identitate grafică învechită și o 
comunicare de brand slab dezvoltată. Ia în calcul o 
împrospătare a identității și o comunicare de brand 
susținută pentru a evidenția valorile brandului (inovație). 
Este primul pas în diferențierea față de competiția directă.

Raport analiză
Brandurile competitoare

Claritatea poziționării / promisiunii făcute
Poziționare de brand slab definită și promisiune de brand 
ambiguă. De asemenea, ideea diferențiatoare pe baza căreia 
pare să se fi construit numele nu este în niciun fel evidențiată 
sau pusă în valoare la nivel de comunicare.

Capacitatea de a transmite mesaje coerente de brand
Mesaje învechite și urme de bannere de comunicare ramase de 
ani buni. Singurele mesaje care apar în comunicarea actuală a 
brandului vizează diverse acțiuni de promovare (campanii cu 
reduceri de prețuri sau transport gratuit pentru comenzi mai 
mari) și nu sunt semnate / endorsate în niciun fel de către 
brandul ProduseNoi 2.



Raport analiză
Brandurile competitoare

Competitor 3: ProduseNoi 3 

Nume
“ProduseNoi 3” este un nume descriptiv, care denumește o categorie de 
produse folosite în industrie și nu are suficientă personalitate pentru a da 
unicitate brandului. 

Logo
La nivel de logo, există doar o reiterare stilizată a primelor două litere din 
denumirea compusă a brandului (“u” și respectiv “b”) înaintea denumirii 
propriu zise a numelui brandului.

Logo      ProduseNoi 3



Raport analiză
Brandurile competitoare

Claritatea poziționării / promisiunii făcute
Nu există o poziționare de brand clar definită și nici o promisiune 
făcută prin intermediul comunicării de pe site.

Capacitatea de a transmite mesaje coerente de brand
Nu exista comunicare de brand sau campanii online. Singurele 
mesaje care apar în comunicarea brandului vizează diverse acțiuni 
de promovare (campanii cu reduceri de prețuri) și nu sunt semnate 
/ endorsate în niciun fel de către brandul ProduseNoi 3.

Recomandare BrandFusion:

Competiția are acțiuni slabe sau inexistente de comunicare. 
Este șansa ta să-ți evidențiezi brandul și să-ți crești vânzările 
printr-o campanie susținută de comunicare. Poți începe 
imediat o campanie de online marketing. Profită!



Raport analiză
Brandurile competitoare

Evaluarea poziției în motoarele de căutare, în raport cu competitorii

Cuvinte cheie
Poziție Google	Search

ProduseNoi ProduseNoi 1 ProduseNoi 2 ProduseNoi 3

echipamente X Nu se află în 
primele 50

2 Nu	se	află	în	
primele	50

4

echipamente Y Nu se află în 
primele 50

4 Nu	se	află	în	
primele	50

2

accesorii X Nu se află în 
primele 50

5 1 2

ustensile X Nu se află în 
primele 50

5 2 1

echipamente Y Nu se află în 
primele 50

8 1 8

consumabile Z Nu se află în 
primele 50

1 19 Nu	se	află	în	
primele	50

Din păcate, site-ul www.produseNoi.ro nu se regăseşte în primele pagini ale 
rezultatelor pe Google, în timp ce competiţia se află pe prima pagină pe cuvintele 
cheie folosite.

Recomandare BrandFusion:

O campanie de Google Adwords pe cuvinte cheie ar crește 
vizibilitatea site-ului şi implicit a traficului pe site.
În campaniile Adwords, bugetele sunt plătite doar pentru 
traficul obţinut, targetarea se poate face la nivel naţional, 
regional sau local, iar rezultatele pot fi vizualizate în timp 
real.



Raport analiză
Brandurile competitoare

Nivelul de notorietate a site-ului comparativ cu competiția

Metrici
Număr

ProduseNoi ProduseNoi 1 ProduseNoi 2 ProduseNoi 3

Pagini indexate 2760 10700 6020 976

Backlinks 54502 4180 543023 6673

Social	media	
signals

78 5300 22 0

Domain	InLink
Rank	(max.	100)

44 59 20 13

Am analizat indexarea site-ului în Google, backlink-urile externe, 
semnalele din Social Media și rank-ul domeniului web 
www.produseNoi.ro. Corelate, aceste date spun că:

• la nivel de notorietate, site-ul a obţinut un scor mai mic la nivel 
de pagini indexate şi semnale din Social Media. 

• numărul mare de backlinks, 54502 ne oferă informaţia că site-ul 
a fost înscris pe directoare web, motiv foarte probabil care a dus 
la retrogradarea site-ului pe poziţii foarte joase în motorul de 
căutare ca urmare a nerespectării politicilor Google.

Recomandare BrandFusion:

Elimină link-urile nedorite (backlinks), folosind platforma 
Webmaster Tool de la Google pentru a nu mai fi sancţionat 
pe viitor.

Acest raport este un document care prezintă etapele unui proces de analiză brand, oferit de BrandFusion. 
Scopul său este să-ți ofere o imagine clară și corectă asupra stării brandului tău, pentru a te determina să iei deciziile 
care să-ți pună în valoare brandul. Pentru acțiuni și recomandări care vizează eficientizarea comunicării, actualizarea 
poziționării în raport cu nevoile consumatorului sau alinierea organizației la o viziune de business, este recomandată 
o analiză aprofundată a brandului, de tipul pachetului Business în Expansiune, oferit de BrandFusion.



Despre Noi

Am început în 2005 și suntem printre 
pionierii consultanței de brand din 
România. De-a lungul timpului, am 
sprijinit peste 100 de branduri, 
majoritatea lideri ai industriilor în care 
activează (FMCG, IT&C, Construcții, 
Retail, Servicii etc.) în călătoria lor de a-și 
descoperi adevăratul potențial. Am 
contribuit în proiecte de rebranding
declanșate de schimbări la nivelul 
structurilor de business, nevoia de a 
înlătura percepții, lipsa de recunoaștere, 
necesitatea de a fi relevant și autentic, 
presiunea de a fi competitiv într-o 
categorie activă sau oportunitatea de a 
acoperi nevoi noi de consumatori.

Suntem o echipă de 20 de specialiști pasionați de ceea ce fac, 
consultanți, strategi, designeri, web-designeri, specialiști în 
marketing online și în social media, a căror muncă a fost 
răsplătită cu premii la REBRAND 100® Global Awards,
cea mai importantă competiție de rebranding din lume.

În aceeași măsură, ne-am asumat rolul 
de a educa și sprijini antreprenorii să 
înțeleagă pe deplin rolul pe care 
brandurile îl au în dezvoltarea pe termen 
lung a business-ului lor, prin organizarea 
de workshop-uri și evenimente dedicate. 
Din 2013, suntem partenerii pe piața din 
România ai Saffron Brand Consultants, 
una dintre cele mai importante companii 
de consultanță de brand din lume. 


