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Dragă Partener,

Felicitări pentru achiziționarea pachetului de analiză de 
brand Business Start–Up!
Este un prim pas să verifici opinia specialiștilor de brand 
asupra numelui, logo-ului și prezenței online a brandului 
și să afli dacă acestea aduc valoare business-ului.



Acest raport are la bază o analiză a informațiilor furnizate de 
tine, precum și date relevante obținute din surse deschise 
(Internet, bază de date OSIM, etc). Informațiile analizate în 
cadrul acestui raport privesc o serie de manifestări de brand: 
de la elementele de identitate (nume și logo), la comunicarea 
în mediul online. În urma analizei vei ști dacă manifestările 
brandului tău îți asigură unicitate în piață.

Informațiile tale 

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

Disclaimer: In vederea protejării informațiilor, numele brandului analizat în cadrul acestui raport 
(A.C.M.E.) este cu titlu fictiv. Din aceleași raționamente, numele brandurilor competitoare analizate la 
rândul lor în cadrul raportului ( A.C.M.E. 1, A.C.M.E.2, A.C.M.E. n) sunt, de asemenea, fictive.



Raport analiză
Nume Brand

Numele brandului - generic, descriptor pentru categorie
„A.C.M.E” este un nume de descriptiv, care denumește o categorie de 
servicii și nu are suficientă personalitate pentru a da unicitate brandului. La 
o simplă căutare online, descoperim un alt jucător cu același nume, 
vânzând același tip de soluții (exemplu). În plus, atunci când ai un nume 
descriptiv, investițiile din comunicare se duc către creșterea notorietății 
categoriei și nu a brandului tău. 

Inconsistență acronim vs. nume complet
Cu siguranță, dacă există un nume compus, se va ajunge la folosirea 
acronimului. De aceea, e bine să decizi de la început pe ce variantă să mergi 
mai departe. Altfel, vor exista discrepanțe între cum vă spun clienții și cum 
încercați voi să vă prezentați. E recomandat să iei o decizie asupra numelui 
brandului, pentru a evita confuziile viitoare.

Recomandare BrandFusion:

E timpul să te gândești la o schimbare de nume pentru a-ți
asigura unicitate în piață. Iar dacă rămâi la ideea de acronim, 
e bine să verifici disponibilitatea numelui la OSIM, pe clasa
de servicii corespunzătoare. În cazul Whiteland BTL, 
schimbarea numelui în Imersia a ajutat compania să exprime
mai bine ceea ce făcea (implicare și control asupra întregului
proces de comunicare) și să se diferențieze de restul
companiilor din grupul de distribuție Whiteland. 



Raport analiză
Logo Brand

Unicitate logo
Logoul este unul destul de generic, folosind atât wordmark-ul cu numele 
brandului, cât și simbolul creat din acronimul brandului, practic dublând 
informația. 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. Faptul că este inclus într-
un dreptunghi de culoare, îngreunează folosirea lui în diverse situații de 
comunicare. 

Lipsă limbaj vizual derivat
Logoul nu a fost folosit pentru a genera mai departe un limbaj vizual 
propriu, care să fie folosit în comunicarea brandului (culori, forme etc).
Dacă logoul este înlăturat de pe site, atunci orice alt competitor ar putea 
semna, la nivel vizual, comunicarea brandului. 

Recomandare BrandFusion:

E timpul ca brandul tău să aibă un logo care să-i ofere 
diferențiere și care să surprindă o caracteristică de bază a 
acestuia. În plus, logoul brandului ar trebui să fie principalul 
element care să inspire mai departe comunicarea.



Recomandare BrandFusion:

Ajută-ți clienții să ajungă mai repede la tine prin integrarea 
unui formular de contact în site și ușurează-le sarcina de a te 
căuta prin integrarea cu Google Maps. Iar ca să cunoști mai 
bine comportamentul vizitatorilor site-ului tău și să poți lua 
decizii pe baza acțiunilor pe care le fac online, integrează 
codul de Analytics pe site. Astfel vei putea ajunge mai repede 
la potențiali clienți care te interesează. În cazul Eversted, pe 
pagina de contact poți completa direct formularul și face o 
cerere și poți vedea și toate datele de contact ale companiei. 

Raport analiză
Gradul de optimizare 
SEO a website-ului

Website cu design responsive
Website-ul are un design responsive și 
este mobile-friendly oferind 
numeroase avantaje utilizatorului: 
accesibilitate, navigabilitate, distribuire 
coerentă, butoane. Good job la acest 
capitol!

Formular și puncte de contact 
optimizate
Numărul de telefon de contact este 
optimizat, fiind accesibil uşor şi de pe 
mobil şi permiţând apelarea directă. 
Nu există formular de contact pe site, 
iar adresa de e-mail nu este vizibilă. Se 
poate crește numărul solicitărilor din 
partea clienților și îmbunătăți 
experiența vizitatorilor integrând un 
formular de contact.

Integrare Google Maps
Nu este integrată locația pe Google 
Maps, iar clienții nu pot vizualiza adresa 
sediului tău folosind harta Google.

Imagini la rezoluția corectă
Imaginile sunt afişate la o rezoluţie 
corectă și o calitate corespunzătoare. 
Există optimizare Web. Felicitări pentru 
această atenție la detalii. 

Link-uri user-friendly
Link-urile din site sunt user-friendly, 
descriind clar conţinutul paginilor.

Prezența codului Analytics
Nu ai integrat un cod de Analytics ceea 
ce înseamnă că nu monitorizezi traficul 
pe site și nu ai informații despre 
utilizatorii care sunt interesați de 
compania ta.



Recomandare BrandFusion:

Mai sunt multe lucruri de făcut pentru a-ți îmbunătăți 
prezența în Social Media. Nu uita că este unul dintre 
principalele canale de unde oamenii își iau informații. Începe 
prin a avea o prezență activă, care nu înseamnă obligatoriu 
postări zilnice, ci o constanță în postări. Abordează teme 
care sunt de interes și pentru clienții tăi externi, nu doar 
pentru potențiali angajați și stârnește conversații cu fanii tăi. 
Gândește-te și dacă sunt alte tipuri de canale unde ai putea 
să ajungi la potențiali clienți (ex. Linked.in)

Acest raport este un document care prezintă etapele unui proces primar de analiză brand, oferit de BrandFusion. 
Scopul său este să te ajute la identificarea unor acțiuni imediate pe care brandul tău le poate întreprinde pentru a 
susține business-ul. Pentru acțiuni și recomandări care vizează dezvoltarea pe termen lung a brandului,  este 
necesară o analiză mai aprofundată, de tipul pachetului Business în Creștere, oferit de BrandFusion.

Raport analiză
Consistența Brandului 
în Social Media

Prezență activă în Social Media
Nu există o prezenţă activă pe Facebook. Distanţa dintre ultimele două 
postări este de peste 6 luni.

Coerență în comunicarea Social Media
Comunicarea se face doar pentru anunţurile de angajare, neexistând 
postări legate de activitatea companiei sau ştiri din domeniu.

Fidelizarea comunității pe pagina de Facebook
Comunitatea creată (fanii paginii A.C.M.E.) nu reacţionează la postările 
create şi nu există comentarii (rată de engagement scăzută).



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. 


