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BRAND

— GHIDUL DE BRAND AL ANTREPRENORULUI ROMÂN

Brandul un activ care se apreciază 
în timp

Partea Brandului: 5%>95%

Brandul: Rezultatul unor acțiuni 
integrate

Branding = dedicare + disciplină

Provocarea de business include 
soluția de branding
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Cuprins



În România, brandingul practicat 
de profesioniști a debutat odată 
cu intrarea în secolul 21.

ÎNVĂȚĂTURI DE 
BUNE PRACTICI

A fost momentul în care companii

antreprenoriale românești

au ajuns în primele poziții din

categoria lor, s-au extins național,

au început să aplice tehnici de

management performant.

Cu toată dinamica lor de creștere,

datorată în mare măsură

climatului economic favorabil,

reputația lor se situa între granițe

limitate, imaginea era neancorată

la aspirațiile noului secol, iar

business-urile rareori erau

inspirate de o viziune coerentă.

— GHIDUL DE BRAND AL ANTREPRENORULUI ROMÂN



Pentru cele mai curajoase dintre

aceste companii, brandingul s-a

dovedit sursă infinită de inspirație

pentru business, modul de a

clarifica despre ce este compania,

ce are de oferit mai de preț, care

este atitudinea de business care

o caracterizează și direcția spre

care se îndreaptă în viitor.

Cu multă tenacitate, echipa

noastră și-a asumat, începând

cu acea perioadă, rolul de pionier

în branding. Un rol deloc ușor,

având în vedere că brandingul era

asimilat cu publicitatea, confuzie

care se păstrează chiar și astăzi.

Pentru a face cunoscute

conceptul de branding și

beneficiile sale pentru business,

am adunat din experiența

de până acum convingeri și

cazuistici, pe care vi le oferim cu

mult entuziasm în acest material.

— GHIDUL DE BRAND AL ANTREPRENORULUI ROMÂN

Descoperim
care faceVALOAREA

DIFERENȚA



BRANDUL = 

1

— GHIDUL DE BRAND AL ANTREPRENORULUI ROMÂN

activ care
se apreciază în timp



— 1. Brandul = Activ care se apreciază în timp

Un lucru știut în business este că 
activele se depreciază. Se depreciază 
utilajele, computerele, clădirile, 
tehnologiile etc. Autoturismul, 
pentru care semnezi chiar acum 
achiziția, s-a devalorizat cu minim 
10% din momentul în care ai ridicat 
stiloul de pe contract.
Totul se depreciază. Brandul, însă, 

este singurul activ deținut de o 

companie care, dacă este gestionat   

eficient și beneficiază de investiții, 

își apreciază valoarea în timp.

Nu de puține ori ne-am întâlnit cu 

business-uri de producție care au 

făcut investiții mari în tehnologizare, 

în spații de lucru, în distribuție, dar 

care au ignorat cu desăvârșire 

investiția în brand.

Ce s-a întâmplat? Produsele lor 

erau devalorizate datorită lipsei 

de atractivitate și de racordare 

la contemporaneitate, a lipsei 

de comunicare relevantă, a lipsei 

de transfer către consumator 

a calităților intrinseci ale produselor.

Orice întârziere în decizia de a 

investi în brandul tău înseamnă 

a lăsa loc incertitudinii din viitor.



Te-ai gândit la construcția unui brand ca la o

investiție și nu ca la o cheltuială? Și la faptul că

investiția în brand trebuie prinsă în planul de

business, separat de bugetul de marketing?

În ce măsură clienții tăi sunt loiali produselor sau

serviciilor pe care le oferi? 50% dintre clienți sunt

pregătiți să plătească mai mult cu 20-25%, pentru

un brand căruia îi sunt fideli*.

Ai simțit în anumite momente că, dacă ai fi avut un

brand mai puternic, ai fi negociat mai bine cu

partenerii de business?

Clienții tăi sunt deschiși să încerce un nou produs

sau serviciu? 50% dintre clienți sunt deschiși să

încerce un nou produs sau serviciu de la un brand

pe care îl preferă și în care au încredere*.

Ai constatat cum un brand puternic atrage ca un

magnet cei mai buni angajați de pe piață?

* 1, 2 S.M. Davis, Brand Asset Management for the 21st Century Study.

Întrebări pentru tine
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— 1. Brandul = Activ care se apreciază în timp



Symphopay
Investiția în brand, la momentul potrivit, 
pune business-ul pe traiectoria de dezvoltare dorită

INDUSTRIE

Fintech /
Soluție de procesare și managementul plăților

SERVICII REZULTATE

Poziționare
Slogan
Identitate vizuală
Platformă creativă
Website

Daniel Nicolescu, CEO & Fondator Symphopay

Viziunea și poziționarea curajoase care impulsionează 
ascensiunea brandului

Promisiunea de valoare articulată într-un slogan puternic 
și sugestiv

Noua identitate vizuală, în armonie cu aspirația brandului

O platformă creativă care sistematizează și păstrează 
coerența în comunicarea cu diferitele audiențe

”Ne-am uitat la brand și am simțit că trebuie actualizat pentru a ne susține dezvoltarea 
actuală și ambițiile viitoare. Am avut șansa de a o întâlni pe Mona (Mona Ursu, CEO 
Brandfusion) și de a fi inspirați să facem o mișcare îndrăzneață. Rezultatele sunt cu 
adevărat uimitoare, vechiul brand este istorie, viață lungă noului Symphopay!” 

— STUDIU DE CAZ (Symphopay)



Symphopay este un startup fintech vizionar a cărui

soluție middleware de procesare a plăților cu cardul

efectuate la comerciant își propune să transforme

terminalul POS într-un nou canal de interacțiune la

punctul de vânzare. Pregătindu-se pentru scalarea

business-ului și intrarea pe piețe externe, Symphopay a

venit către noi din dorința de a dezvolta o comunicare

clară, coerentă și relevantă cu diferitele sale audiențe.

În urma discuțiilor cu echipa Symphopay și cu cele două

categorii de clienți - comercianți și bănci -, am putut

defini poziționarea brandului și articula viziunea sa de a

crea engagement la fiecare interacțiune și de a

deschide noi moduri de interconectare prin intermediul

tehnologiei, sintetizată în sloganul “from payment to

engagement”.

Am creat noua identitate vizuală pentru a accentua

promisiunea de valoare a brandului într-un mod dinamic,

actual, relevant pentru categoria din care acesta face

parte, și am sistematizat comunicarea cu ajutorul unei

platforme creative care să asigure claritate și coerență.

— STUDIU DE CAZ (Symphopay)



— STUDIU DE CAZ (Symphopay)

We believe technology has the 
power to create engagement with 
every single interaction and thus 
open up new ways for the world 
to interconnect.



From payment
to engagement &
opening up new 
ways to connect 
the world.

Our technology makes tomorrow start 

today by integrating in one single POS 

all acquiring banks and all value added 

applications with payments and by 

transforming each transaction in an 

engaging customer shopping experience.

Cool, right?

www.symphopay.com

PAYMENT IS
THE OUTCOME,
NOT THE 
INTENT

Our technology makes tomorrow start 

today by integrating in one single POS 

all acquiring banks and all value added 

applications with payments and by 

transforming each transaction in an 

engaging customer shopping 

experience.

Cool, right?

www.symphopay.com

We believe technology

has the power to create 

engagement with every 

single interaction and thus 

open up new ways for the 

world to interconnect.

OUR VISION

— STUDIU DE CAZ (Symphopay)
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5%> 95%

2

— GHIDUL DE BRAND AL ANTREPRENORULUI ROMÂN

Partea brandului:



Tehnologia dezvoltată în ultimii 30 de ani a 
dus la creșterea productivității, a ofertei de 
produse și servicii, la înlăturarea barierelor 
dintre țări. Asta a făcut posibilă apariția de 
industrii noi precum telefonia mobilă, 
snowboarding, lanțuri de cafenele,
home video, discount stores etc. Rezultatul?

Pentru business-uri, a influențat 

intensificarea războiului prețurilor, 

scăderea marginilor și lipsa de 

diferențiere. Pentru consumatori, 

a determinat creșterea 

accesibilității la produse și servicii 

și a similarității acestora.

 

Cum reușim totuși să alegem 

produsele și serviciile când ofertele 

sunt similare în proporție de 95%?

Rămâne acel 5% care diferențiază 

produsele și serviciile între ele. 

Brandingul este procesul de 

a descoperi și de a exprima clar și 

coerent acel 5% unic, deținut de

o companie, care poate face 

o diferență majoră în favoarea 

acesteia. În limbajul de brand, 

acel 5% în jurul căruia se 

construiește business-ul, este 

denumit ideea brandului.

— 2. Partea brandului: 5%>95%



În cazul business-urilor conduse de 

un antreprenor, organizația se 

dezvoltă în jurul convingerilor 

acestuia. Chiar dacă există o idee 

centrală pe care se sprijină evoluția 

companiei, de regulă ea nu este 

conștientizată și este preluată și 

dusă mai departe într-un mod 

informal, intuitiv.

Din momentul în care anagementul 

companiei antreprenoriale simte că 

unicitatea pe care se bazează

business-ul nu este reflectată de 

modul în care organizația se 

manifestă, de produsele și serviciile 

sale, sau de comunicarea acesteia, 

este vital să se inițieze procesul de 

branding. Astfel, odată lansat 

procesul de branding, se 

instituționalizează credințele și 

ideea brandului și se asigură 

integrarea acestora în cele mai

profunde aspecte de business.

Similar modului în care se propagă 

undele într-o zonă de impact, odată 

descoperită zona centrală, de 

unicitate a brandului, procesul de 

branding ajută la propagarea ei

în întreg business-ul, asigurând un 

impact decisiv în viața companiei. 

— 2. Partea brandului: 5%>95%



Întreabă-te pe tine și pe cei din jurul tău care este

ideea centrală a business-ului tău. Aveți o idee

comună despre asta?

Cum răspund colegii tăi la întrebarea: ”Prin ce ne

deosebim noi de competitorii noștri?” Dar clienții tăi?

Unicitatea brandului tău, pe care tocmai ai

dezvăluit-o împreună cu echipa ta, se regăsește la

nivel de produse și servicii?

Simți că actuala comunicare despre compania ta și

oamenii ei este centrată pe acel 5% care vă face

unici în relație cu competiția?

Dar atitudinea oamenilor din compania ta? Poate fi

aceasta motorul care vă protejează și vă păstrează

ideea brandului intactă, în timp?

Întrebări pentru tine
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— 2. Partea brandului: 5%>95%



Eversted
Liderul în filtrarea aerului se reinventează 

Vasile Ene, Director General Eversted

— STUDIU DE CAZ (Eversted)

”Am parcurs împreună cu Brandfusion acest proces complex de schimbare și am revigorat 
o activitate de producție cu peste 30 de ani de istorie - un brand autohton românesc. Acest 
proces de branding a reprezentat pentru noi o experiență unică pe care o recomandăm 
tuturor societăților comerciale care doresc să își definească identitatea. Imaginea 
brandului nostru este acum pe măsura performanței pe care o facem în industrie.”

INDUSTRIE

Producție /
Fabricare de filtre de aer

SERVICII REZULTATE

Naming
Slogan
Identitate vizuală
Comunicare internă
Website
Brandbook

Un brand construit pe o idee capabilă să susțină deciziile 
de business

Un nume care vorbește despre unicitatea business-ului, 
cu potențial de internaționalizare

Suflu nou de entuziasm pentru angajații existenți

Creșterea interesului de angajare pentru resurse umane 
bine pregătite

Îmbunătățirea capacității de negociere din poziția de lider 
și dezvoltarea business-ului (creșterea cifrei de afaceri cu 
14%, în primul an de la rebranding)

Deschiderea pieței internaționale și creșterea interesului 
clienților externi pentru produse (peste 30% din vizitele 
de pe site sunt din afara României)



Compania Filtre Aer Curat a început producția de filtre

de aer în anul 1982, odată cu înființarea primei fabrici de

profil din România, însă cu timpul devine neracordată la

realitățile pieței și nu reușește să facă un pas important

în dezvoltarea sa. După 33 de ani, odată cu schimbarea

managementului, business-ul intră într-un proces de

redefinire atât a strategiei sale cât și a brandului

companiei. În acest context, am fost invitați să prezentăm

perspectiva noastră asupra viitorului brand. Pornind de la

calitățile business-ului, viziunea antreprenorilor care l-au

preluat, de la percepțiile și așteptările clienților, am

propus o transformare totală. Astfel, am definit ideea

brandului - în apărarea purității aerului -, sursa de

inspirație pentru noul nume, Eversted, (”ever - pentru

totdeauna” și ”steady - stabil, care rezistă”) și pentru

sloganul ”Viață lungă purității aerului”.

Noua identitate vizuală a urmărit ancorarea brandului
în categorie și poziționarea sa ca lider, prin caracterul

tehnic și serios al logoului, exprimând, în același timp,

ideea brandului prin simbolizarea grafică a materialului

filtrant ca scut de apărare a purității aerului.

Pentru a crește nivelul de entuziasm în cadrul echipei

și a-i ajuta să adere la viziunea noului brand astfel creat,

am gândit o platformă de comunicare internă în jurul

mesajului ”Mândrii apărători ai purității aerului”.

— STUDIU DE CAZ (Eversted)





— STUDIU DE CAZ (Eversted)
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IederaII.I

— 3. Brandul: rezultatul unor acțiuni integrate

P
E SITE UL N OSTR

U
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ZI PROIECTUL



Comportamentul 
organizației

III.

Acest vector construiește și reflectă modul în care

oamenii unei organizații relaționează în interiorul

organizației și cu audiențele din exterior (clienții).

Este vectorul principal în construcția brandurilor de

servicii: medicale, consultanță de business, rețele de

magazine specializate, linii aeriene, bănci, învățământ,

etc. Atât de importantă este componenta umană în

brandurile de servicii, încât se consideră că oamenii

sunt, de fapt, brandul pentru această categorie de

business.

Oamenii sunt cei care, prin comportamentul lor, creează

experiența cu brandul. De aceea, din perspectiva

construcției unui brand de servicii, prioritare sunt

acțiunile de acomodare a comportamentelor oamenilor

din organizație cu ideea brandului, de înțelegere a

acesteia și de a acționa în spiritul ei. 

— 3. Brandul: rezultatul unor acțiuni integrate



SymmetricaIII.I

— 3. Brandul: rezultatul unor acțiuni integrate
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AmbientIV.
Brandurile din categorii precum hoteluri, stațiuni,

parcuri de distracție și retail sunt puternic conduse

de vectorul ambient. Desigur, în cazul brandurilor din

aceste categorii, sunt importante și comunicarea

și comportamentul angajaților, însă decisivă pentru

dezvoltarea brandului este experiența ambientală.

Sunt branduri de produs care întregesc experiența cu

produsul, aducându-l într-un mediu ambiental care să

vorbească despre personalitatea și aspirațiile brandului,

cum ar fi cafenelele sau automobilele.

Expunerea brandurilor într-un cadru care să

îmbogățească experiența senzorială cu acestea

a fost adoptată încă din primele momente ale vieții

multor branduri.

Acum 100 de ani, de exemplu, showroom-ul Ford

reproducea ambientul unei familii americane din clasa

de mijloc și vorbea în acest mod despre viziunea

antreprenorului Henry Ford de a democratiza

accesul la un automobil. 

— 3. Brandul: rezultatul unor acțiuni integrate



5%
BRANDUL:

3

— GHIDUL DE BRAND AL ANTREPRENORULUI ROMÂN

rezultatul
unor acțiuni integrate



Am văzut că brandingul înseamnă în esență 
procesul de a descoperi și de a exprima clar 
și coerent unicitatea unui business. Este 
punctul de pornire într-o călătorie mult mai 
amplă în construcția brandului.

Odată descoperită ideea brandului, ea trebuie 
făcută tangibilă la nivelul celor patru vectori 
care susțin construcția unui brand: 

Produs & servicii

Comunicare

Comportamentul organizației

Mediul ambiental în care se 
manifestă brandul

I.

II.

III.

IV.

— 3. Brandul: rezultatul unor acțiuni integrate



Desigur, în funcție de categoria de  

business, fiecare vector 

influențează într-o pondere mai 

mare sau mai mică construcția unui 

brand. De exemplu, dacă vorbim

despre un brand de farmacii, 

construcția brandului se bazează 

pe doi vectori: mediul ambiental și

comportamentul oamenilor care 

servesc.

În schimb, dacă vorbim despre un 

brand clasic de bancă, într-o 

industrie în care produsele sunt 

similare și greu de comparat de 

către consumatori, cei mai 

importanți vectori de brand sunt: 

mediul ambiental (sucursalele),

comunicarea de brand și 

comportamentul oamenilor. 

Iată, pe scurt, câteva informații despre 
vectorii care construiesc un brand:

— 3. Brandul: rezultatul unor acțiuni integrate



Produs & serviciiI.
Construcția unui brand de produs pornește, așa cum

este firesc, de la produs. Produsul însuși este vectorul

central în construcția brandului.

Oricât de mult s-ar investi în alți vectori de brand, un

produs prost nu va construi un brand. Spre deosebire

de alți vectori, produsul este cel care poate transmite

într-o formă mai concretă ideea brandului. Asta pentru

că tot ceea ce are o reprezentare tangibilă ne

transmite mai ușor mesajul de la bază.

Grija centrală a companiilor de produse rămâne aceea

de a păstra intactă ideea brandului din spatele

produsului, de a o reafirma și de a o pune în valoare pe

întreaga durată de viață a acestuia.

Desigur, dacă produsul este ok și își bazează evoluția

pe o idee centrală, și alți vectori, cum ar fi comunicarea,

vor avea un impact pozitiv în dezvoltarea brandului.

— 3. Brandul: rezultatul unor acțiuni integrate



AdamsI.I P
E  S ITE UL N OSTR

U

VE

ZI PROIECTUL

— 3. Brandul: rezultatul unor acțiuni integrate



BravitoI.II

— 3. Brandul: rezultatul unor acțiuni integrate

P
E SITE UL N OSTR

U

VE

ZI PROIECTUL



ComunicareII.
De cele mai multe ori, business-urile confundă

brandingul cu comunicarea. După cum am descoperit

până acum, brandingul este mai mult decât atât.

Comunicarea este doar unul dintre vectorii de

construcție a brandului și devine importantă pentru

anumite categorii de business. Brandurile de produse

alimentare, de exemplu, își construiesc identitatea prin

publicitate și campanii promoționale masive.

Apariția internetului a influențat cel mai mult acest

vector de brand și a determinat companiile să

deschidă ușa dialogului cu consumatorii lor.

Astfel, consumatorii nu doar primesc mesaje din

partea brandurilor, dar pot răspunde în timp real, pot

lua poziție față de acțiunile unui brand, pot relaționa cu

alți consumatori și pot declanșa mișcări masive pro

sau contra unui brand.

— 3. Brandul: rezultatul unor acțiuni integrate



Care dintre cei patru vectori de brand (produs,

comunicare, comportament, ambient) sunt vectorii

importanți pe care se bazează construcția brandului tău?

Investițiile în brandul tău s-au făcut prioritar în zona

vectorilor specificați?

Te-ai asigurat că deciziile luate în favoarea unui vector de

brand nu afectează performanțele altui vector?

Dacă ai un business de servicii, te-ai gândit ca, în bugetul

de training specializat, să incluzi și traininguri de asimilare

a brandului? Ce faci ca un bun specialist din echipa ta să

fie și o persoană care se comportă în consens cu ceea

ce transmite ideea brandului tău?

Cum reusești să comunici cu consumatorii tăi, cu fanii

brandului tău sau chiar cu cei care îți detestă brandul? 

Întrebări pentru tine

1

2
3

4

5

— 3. Brandul: rezultatul unor acțiuni integrate



4

— GHIDUL DE BRAND AL ANTREPRENORULUI ROMÂN

BRANDING =
dedicare + disciplină



Procesul de branding presupune schimbare. 
Este despre un nou mod de a te arăta lumii, 
de a relaționa cu cei din jur sau de a face 
lucrurile. Și, ca în orice schimbare, este nevoie 
de curaj în luarea deciziilor, de dedicare și 
de foarte multă disciplină. 

Reușita unui astfel de demers nu este dată de o formulă 

magică. Sunt pași logici de urmat, însă însoțiți obligatoriu de 

entuziasmul și de pasiunea ta: 

Decizi care este ideea pentru care există business-ul tău

Îți asumi ideea și o susții în fața organizației 

Faci vizibilă, clară și coerentă ideea cu ajutorul identității 

și al comunicării

Te asiguri că faci din ideea brandului generatorul de acți-

uni pentru toți cei patru vectori de brand (produs/servicii, 

comunicare, cultură, ambient) și că pui accent în in-

vestiție pe vectorii principali de creștere

Livrezi ideea către toate audiențele și în toate punctele 

de contact ale brandului cu acestea

1
2
3

4

5

— 4. Branding = dedicare + disciplină



Te-ai gândit că poate fi nevoie de o schimbare la

nivel de brand, dacă ceva nu funcționează la nivel de

business?

Ți-ai informat echipa de manageri ce presupune o

astfel de schimbare la nivel de brand?

Ești dispus să implici cel puțin o parte din organizație

în procesul de branding, astfel încât ideea pe care o

descoperi să fie înțeleasă și acceptată și de către

angajații tăi?

Ai la dispoziție resurse umane și financiare pentru a

face tangibilă schimbarea la nivelul celor patru

vectori de brand?

Poți construi o relație de lungă durată cu echipa de

consultanți la care apelezi?

Întrebări pentru tine

1

2
3

4
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— 4. Branding = dedicare + disciplină



Prova
Brandul transformă în realitate viziunea
de dezvoltare a business-ului

— STUDIU DE CAZ (Prova)

”Consumatorii zilelor noastre pot avea preferințe în a face cumpărăturile online sau offline, 
iar ideea de multichannel a determinat Prova (ex Organik) să-și regândească strategia de 
business pe termen lung, portofoliului de produse, dar mai ales să-și reformuleze strategia 
de brand. Oricât de mult ne-ar schimba tehnologia obiceiurile de consum, brandul rămâne 
liantul care asigură consumatorului o experiență unitară în multiplele canale de vânzare 
sau puncte de contact ale acestuia cu business-ul.”

INDUSTRIE

Retail /
Produse bio/organice

SERVICII REZULTATE

Naming
Slogan
Identitate vizuală
Platformă creativă
Website

O menire clară, capabilă să susțină dezvoltarea brandului

Asumarea unei promisiuni generatoare de creștere

Fundamentarea unei comunități în jurul crezului brandului

Un nume diferențiator, care permite extensia în diverse 
categorii

O identitate unică, ce poate susține intrarea în noi categorii

Un stil vizual și verbal de comunicare care asigură unicitate

O experiență unitară în mediul digital 

Mona Ursu, CEO Brandfusion



Organik.ro este unul dintre primele magazine online de

produse cosmetice bio și eco din România. Fondatorii

business-ului doreau să-l transforme într-un reper al

stilului de viață sănătos, urmând să intre în categoria de

mâncare sănătoasă și suplimente alimentare, precum și

să deschidă primul spațiu fizic. Analizând piața și pornind

de la această viziune curajoasă, le-am recomandat

antreprenorilor o schimbare radicală.

Astfel, a luat naștere brandul celor care aleg să trăiască

sănătos: Prova. Ideea sa - protecție pentru starea ta de

bine - a fost inspirată de menirea business-ului și de

implicarea oamenilor din spatele său, iar noul nume,

Prova (lat. proba, -are = a găsi bun, a examina, a

recunoaște valoarea unui lucru), se distinge într-o

categorie în care majoritatea brandurilor au un

descriptor de tipul ”bio” / ”eco”.

Sloganul ”We live true. We live organic” și noua identitate

vizuală reflectă ideea brandului și îl încadrează în

categoria sa macro (bio/eco). În același timp, brandul se

diferențiază prin platforma sa creativă, precum și prin

entuziasmul echipei din spatele brandului și energia cu

care își susțin cauza, aducând împreună oamenii care își

asumă un stil de viață sănătos, printr-o experiență unică,

autentică, în toate punctele de contact online și offline.

— STUDIU DE CAZ (Prova)
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— 3. Brandul: rezultatul unor acțiuni integrate
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— GHIDUL DE BRAND AL ANTREPRENORULUI ROMÂN

SOLUȚIA DE BRAND

Provocarea de
business include



Am văzut că procesul de branding constă în a 
descoperi unicitatea unui brand, care mai 
apoi trebuie preluată și reflectată de fiecare 
vector de brand (produs, comunicare, 
comportament și ambient).

Și am mai văzut că, în fiecare construcție de 
brand, vectorilor li se acordă o anumită 
pondere din investiție (bani, management).

Și cum brandul acționează ca un instrument 
de management pentru business, ne putem 
imagina ușor cum influențează business-ul un 
brand care nu este construit pe baze solide și 
nici condus eficient. 

— 5. Provocarea de business include soluția de brand



Devalorizarea produsului sau serviciului pentru că piața 

nu înțelege ce are acesta mai bun de oferit. În termeni 

de brand, asta reflectă lipsa unei idei unice de brand.

Lipsa de diferențiere care conduce la o imagine neclară 

în cadrul unei categorii de business. Este rezultatul 

neasumării ideii centrale de brand și comunicării 

consistente și coerente a acesteia.

Asocierea business-ului cu o imagine învechită, “din 

perioada comunistă”. În bună măsură, această situație 

este rezultatul comportamentului managementului, 

neadaptat la cerințele unei piețe competitive.

Depoziționarea brandului de companie, din cauza lipsei 

de investiție în managementul acestuia. 

Existența unor percepții contradictorii față de organizația 

(oamenii) din spatele brandului, datorate unei culturi 

neadaptate viziunii și aspirațiilor de business.

1

4

3

2

5

Printre cele mai frecvente provocări pe care le-am întâlnit 

de-a lungul experienței noastre, cu care se confruntă un 

business pe piața românească, se numără: 

— 5. Provocarea de business include soluția de brand



Axel
Brandul poate să prelungească succesul unui business

— STUDIU DE CAZ (Axel)

”Pe toată derularea proiectului am identificat multă bunăvoință și deschidere față de 
feedback-ul trimis de noi, dar și răbdare și atenție în a clarifica în ce măsură
corecțiile dorite de noi ajutau sau afectau strategia aleasă. O experiență de colaborare 
excelentă în care componenta de consiliere a funcționat așadar cel puțin la fel de bine 
precum cea de creație.”

INDUSTRIE

IT /
 Soluții de securitate / antivirus

SERVICII REZULTATE

Strategie de brand
Slogan
Identitate vizuală
Platformă creativă
Comunicare internă și
externă

O idee de brand care reprezintă spiritul organizației și 
încurajează echipa să evolueze

O identitate de brand modernă, care asigură business-ului 
un statut în categorie

Personalitate prietenoasă, fresh, tech, livrată consistent în 
toate punctele de interacțiune cu brandul

O platformă de comunicare internă care să reenergizeze 
angajații 

Cătălin Gligan, Marketing Manager Axel



Timp de 15 ani, Axel Soft s-a concentrat pe distribuția ESET 

Antivirus, una dintre cele mai vândute soluții antivirus, pe 

întărirea relațiilor cu partenerii și pe comunicarea brandului 

de produs, ajungând în topul distribuitorilor de soluții de 

securitate. Cu toate acestea, business-ul a apelat la noi 

dorind să-și asume o poziție puternică în categorie, 

independentă de brandul ESET, și să aducă un boost de 

energie echipei.

Decizia strategică a fost de a anima organizația în jurul unei 

noi identități care să o reprezinte, să reflecte spiritul echipei 

și ceea ce face unic. Investigând aceste aspecte, am 

descoperit că grija pe care compania o are față de parteneri, 

dorința de a le câștiga încrederea și a o păstra, reprezintă 

spiritul Axel Soft și de aici am extras ideea brandului: în 

apărarea încrederii. Am creat sloganul ”Secured by trust” 

pentru a le oferi membrilor echipei o formă sintetizată și 

convingătoare a acestei idei, pe care să o folosească în 

comunicare.

Am dezvoltat identitatea vizuală tech-savvy, modernă, 

curajoasă, ce pune în valoarea această nouă voce a brandului 

și am creat platforma ”We.Axel”, care promovează valorile 

organizației, pentru a implica echipa în procesul de 

schimbare și a genera acel boost de încredere dorit.

— STUDIU DE CAZ (Axel)



— STUDIU DE CAZ (Axel)



— STUDIU DE CAZ (Axel)
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Hai să vorbim
despre brandul tău!

Îmbinăm creativitatea, rigoarea 
strategică și metoda gândirii de 
design, pentru a scoate la lumină ceea 
ce are mai prețios un brand și a-l face 
cunoscut, respectat, urmat și îndrăgit.
Știm să descoperim valoarea
care face diferența.

www.brandfusion.ro


