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WIZUALNY MãOTEK
Jego zadziwiajñca moc

W dzisiejszym Ăwiecie biznesu rzÈdzi sïowo pisane. Tweety,
aktualizacje statusów, wiadomoĂci tekstowe, wypunktowania
na slajdach w PowerPoincie, e-maile, a nawet staromodne listy.
Pomysïy, projekty, raporty, agendy i programy marketingowe
— wszystkie wyïaniajÈ siÚ z zamieci sïów.
Juĝ jednak w trakcie realizacji programu marketingowego kadra
zarzÈdzajÈca nigdy nie skupia siÚ na samych sïowach.
Biznesmeni uĝywajÈ sïów, bo znajÈ siÚ na nich najlepiej. A jednak
mamy wiele dowodów ĂwiadczÈcych o tym, ĝe obrazy odgrywajÈ
w marketingu rolÚ o wiele waĝniejszÈ niĝ sïowa.
W 1982 r. Nancy Brinker zaïoĝyïa fundacjÚ, której podstawowym
zadaniem miaïa byÊ walka z rakiem piersi. Chciaïa w ten sposób uczciÊ
pamiÚÊ siostry, Susan G. Komen, która zmarïa dwa lata wczeĂniej.
Pomysïodawczyni fundacji wspomina, ĝe zaczynaïa z 200 dolarami
w kieszeni i listÈ nazwisk potencjalnych dobroczyñców.
Od tego czasu fundacja Susan G. Komen for the Cure zebraïa
ponad 2 miliardy dolarów. Obecnie jest najwiÚkszÈ na Ăwiecie organizacjÈ
non profit finansujÈcÈ dziaïania na rzecz walki z rakiem piersi.
W przeprowadzonym niedawno sondaĝu Harris Poll dotyczÈcym
marek non profit respondenci uznali Susan G. Komen for the Cure
za organizacjÚ charytatywnÈ, którÈ „najchÚtniej wsparliby datkami”.
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Fundacja wyprzedziïa w badaniach takie organizacje, jak American
Cancer Society, St. Jude Research Hospital, Goodwill Industries
czy Armia Zbawienia. Co jest przyczynÈ tak niesamowitego sukcesu
organizacji non profit z najdïuĝszÈ i najdziwniejszÈ nazwÈ, jakÈ moĝna
sobie wyobraziÊ?
To róĝowa wstÈĝka, która
staïa siÚ powszechnie znanym
symbolem walki z rakiem piersi.
American Cancer Society
powstaïa w 1913 r., ale wiÚkszoĂÊ
ludzi nie ma zielonego pojÚcia,
jak wyglÈda logo tej organizacji.
Tak wïaĂnie wyglÈda róĝnica pomiÚdzy projektowaniem znaku
towarowego i projektowaniem wizualnych mïotków. Niemal kaĝda
marka ma jakiĂ znak towarowy,
ale tylko nielicznym udaïo siÚ
zaprojektowaÊ wizualne mïotki.
Dla fundacji, której zadaniem
miaïo byÊ zbieranie pieniÚdzy na
badania nad lekarstwem na raka,
Lance Armstrong uczyniï coĂ
podobnego do tego, co zrobiïa
Nancy Brinker z róĝowÈ wstÈĝkÈ.
¿óïta silikonowo-ĝelowa bransoletka Livestrong Armstronga
pojawiïa siÚ w maju 2004 r. Byïa
cegieïkÈ fundacji oferowanÈ po
dolarze za sztukÚ. Do tej pory
sprzedano ponad 70 milionów
tych gadĝetów.
Obecnie program Livestrong
znalazï siÚ w marketingowym
czyĂÊcu z powodu afery dopingowej Lance’a Armstronga, który przyznaï
siÚ do stosowania niedozwolonych Ărodków dopingowych.
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Wielka szkoda. Jednak takie jest wïaĂnie ryzyko wspóïpracy
w projektach marketingowych z takimi celebrytami, jak Tiger Woods,
Bill Cosby lub Lance Armstrong.
Róĝowe wstÈĝki, ĝóïte bransoletki i inne podobne gadĝety na zawsze
zmieniïy Ăwiat organizacji non profit. Jednak sukces tych programów
zaleĝy w duĝym stopniu od technik opracowanych dla Ăwiata biznesu.
W 2014 r. Coca-Cola Company zainwestowaïa ponad 200 milionów
dolarów w reklamÚ marki na rynku w Stanach Zjednoczonych.
Pod jakim hasïem? CoĂ z… „zawsze”? A moĝe w reklamach byïa
mowa o jakiejĂ „radoĂci”?
A nie „To jest to”?
WiÚkszoĂÊ ludzi nie jest w stanie przypomnieÊ sobie kilku sloganów
Coca-Coli. A co naprawdÚ
zapisaïo siÚ w pamiÚci wiÚkszoĂci?
Co 99% amerykañskiego
spoïeczeñstwa pamiÚta z reklamy
Coca-Coli? Nie sïowa.
WiÚkszoĂÊ zapamiÚtaïa
butelkÚ o wyjÈtkowym ksztaïcie.
Konturowa butelka Coca-Coli
nie jest zwykïÈ butelkÈ. To wizualny mïotek. Punca, która zostawia
znak jakoĂci, mówiÈcy o tym, ĝe masz do czynienia z czymĂ oryginalnym,
unikalnym, autentycznym i prawdziwym. W reklamie Coca-Coli obraz
mówi gïoĂniej niĝ sïowa. To jest wïaĂnie efekt zastosowania wizualnego
mïotka.
JeĂli przypomnisz sobie
wszystkie reklamy Coca-Coli, jakie
ukazaïy siÚ w ciÈgu ostatnich kilku
lat, prawdopodobnie od razu
zauwaĝysz, ĝe firma czÚsto korzysta
z obrazu przedstawiajÈcego ikonÚ
marki: butelkÚ konturowÈ.
W druku i w reklamach telewizyjnych, na puszkach, na kubkach
i na billboardach. Nawet na papierze firmowym i kartach telefonicznych.
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Wizualny mïotek, jakim posïuguje siÚ firma, jest jednym z powodów
tego, ĝe Coca-Cola znajduje siÚ na trzecim miejscu listy najbardziej
wartoĂciowych marek, a jej wartoĂÊ wycenia siÚ na 79 miliardów
dolarów (wedïug Interbrand, miÚdzynarodowej firmy konsultingowej
specjalizujÈcej siÚ w badaniach marki).
W dzisiejszej gospodarce globalnej mocny wizualny mïotek jest
szczególnie cennym zasobem. Coca-ColÚ sprzedaje siÚ w 206 krajach,
a 74% przychodów firmy pochodzi ze ěródeï spoza Stanów Zjednoczonych.
W wielu kategoriach globalne marki dominujÈ nad markami
lokalnymi. W sektorze produktów gospodarstwa domowego i towarów
konsumenckich marki globalne
opanowaïy 70% rynku w Brazylii,
75% w Chinach i 90% w Rosji.
W odróĝnieniu od hasïa
czy sloganu marketingowego
wizualny mïotek moĝe swobodnie
przekraczaÊ (ĝeby nie powiedzieÊ
„przebijaÊ”) granice bez
niezbÚdnych tïumaczeñ1.
Co dziwne, mimo szerokiego
zastosowania ikony butelki zawierajÈcej
6,5 uncji napoju, tych butelek tak
naprawdÚ sprzedaje siÚ stosunkowo
niewiele. Tyle ĝe to nie ma znaczenia.
Butelka konturowa Coca-Coli jest potÚĝnym narzÚdziem marketingowym.
A jednoczeĂnie Coca-Cola w puszce nie wyróĝnia siÚ niczym szczególnym.
Coca-Cola naleĝy do tych chlubnych wyjÈtków firm bÈdě marek, które
naprawdÚ przykïadajÈ siÚ do przekazu sloganów reklamowych w naszym jÚzyku
(chociaĝ ze zrozumiaïych wzglÚdów nie wszystkie reklamy angielskojÚzyczne
majÈ swoje polskie odpowiedniki). Warto wiedzieÊ, ĝe autorkÈ sloganu z 1982 r.
byïa Agnieszka Osiecka („Coca-Cola to jest to!”), a hasïo reklamowe w 2000
r. (Coca-Cola: such a joy — „Coca-Cola: co za radoĂÊ!”) wybraï profesor Jerzy
Bralczyk. Taka atencja zdarza siÚ rzadko; firmy czÚsto zostajÈ przy reklamowaniu
produktu hasïem angielskojÚzycznym lub (nie zawsze szczÚĂliwie, trafnie
lub wiernie) decydujÈ siÚ na uboĝszÈ w przekaz polskÈ wersjÚ — przyp. tïum.
1
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Dlatego ktoĂ wpadï na Ăwietny pomysï, ĝeby kontur tak dobrze
znanej butelki pojawiï siÚ równieĝ na metalowych puszkach oraz
na plastikowych kubkach z napojem.
Jednym z miejsc, w których butelka konturowa wykorzystywana
jest doĂÊ intensywnie, sÈ ekskluzywne restauracje, co moĝe ĂwiadczyÊ
o wielkim oddziaïywaniu wizualnego symbolu na klientów.
Podczas gdy Coca-Cola konsekwentnie siÚga po ten sam wizualny
mïotek, gwoědzie przekazu werbalnego zmieniajÈ siÚ doĂÊ regularnie.
W ciÈgu ostatnich 110 lat firma korzystaïa (na rynkach amerykañskich)
z 57 róĝnych haseï reklamowych.
WiÚkszoĂci z nich juĝ zupeïnie
nikt nie pamiÚta — choÊby
takiego hasïa z 1941 r., które
brzmiaïo Coca-Cola is Coke!.
Jednak cztery z tych haseï
reklamowych mogïy same staÊ siÚ
docierajÈcymi gïÚboko do umysïu
konsumentów przekazami, gdyby
tylko ktoĂ wykorzystywaï je z równÈ
intensywnoĂciÈ i w sposób ciÈgïy.
Zwïaszcza hasïo It’s the real thing („To coĂ prawdziwego”2) moĝe byÊ
uznane za Ăwietny gwóědě werbalny, poniewaĝ wyĂmienicie koresponduje
z wizualnym mïotkiem. Butelka symbolizuje autentycznoĂÊ marki,
a hasïo reklamowe It’s the real thing werbalizuje tÚ autentycznoĂÊ.
¿adne z pozostaïych trzech haseï — chociaĝ sÈ naprawdÚ dobre
— nie ïÈczy siÚ tak idealnie z wizualnym mïotkiem marki.
Obecnie slogan reklamowy It’s the real thing ĝyje swoim ĝyciem
w gazetach, czasopismach, ksiÈĝkach i serialach telewizyjnych pomimo
WiÚkszoĂÊ przykïadów haseï reklamowych przedstawianych przez autorkÚ
dotyczy stricte rynku amerykañskiego (i nie ma oficjalnych polskich
odpowiedników, tj. zaaprobowanych przez przedstawicieli firmy bÈdě marki),
jednak staram siÚ uzupeïniaÊ je o (lepsze lub gorsze) niezaleĝne wersje propozycji
(tïumaczeñ), co ma na celu jedynie uïatwienie przyswojenia przekazu przez
Czytelnika. Wersje te sÈ wyróĝnione cudzysïowem — przyp. tïum.
2
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faktu, ĝe Coca-Cola Company wykorzystywaïa to hasïo tylko raz w ciÈgu
zaledwie dwóch lat i to ponad
40 lat temu.
To pokazuje wielki potencjaï
przekazu werbalnego trafionej
koncepcji. Dowodzi równieĝ tego,
ĝe werbalne gwoědzie w miarÚ
upïywu lat z kaĝdym rokiem stajÈ
siÚ (paradoksalnie) coraz trwalsze,
co sugerowaïoby, ĝe warto zainwestowaÊ w jeden stabilny, spójny,
wieloletni slogan.
A tymczasem wiÚkszoĂÊ amerykañskich firm robi coĂ zupeïnie
przeciwnego, zmieniajÈc hasïa reklamowe co kilka lat. Dziaïanie to
jest efektem ubocznym dorocznego festiwalu nagród za kreatywnoĂÊ
agencji reklamowych.
Nie moĝesz bowiem chwaliÊ siÚ tym, ĝe prowadzisz ĂwietnÈ agencjÚ
reklamowÈ, jeĂli nie zdobÚdziesz kilku nagród branĝowych. A przecieĝ
nie zdobÚdziesz ĝadnej nowej nagrody, jeĝeli zgïosisz do konkursu stare
hasïo czy zeszïoroczny slogan. Nie ma to nic wspólnego z „kreatywnoĂciÈ”,
bo nie bÚdzie w nim nic nowego ani unikalnego.
Tym samym agencje reklamowe stajÈ przed trudnym wyborem.
ZdobywaÊ nagrody czy zniknÈÊ z rynku? Nie moĝna nikogo winiÊ za to,
ĝe wybiera przetrwanie (i walkÚ
o nagrody).
WyjÈtkowoĂÊ wizualnego
mïotka Coca-Coli sprawia,
ĝe konkurenci firmy znajdujÈ
siÚ w trudnym poïoĝeniu. Jak
powinna na przykïad zareagowaÊ
Pepsi-Cola?
ZarzÈd PepsiCo Inc., podobnie jak wielu przedstawicieli wyĝszej
kadry zarzÈdzajÈcej w duĝych organizacjach, zdaje siÚ uwaĝaÊ,
ĝe wizualny mïotek jest tylko gloryfikowanym znakiem towarowym.
Dlatego firma poĂwiÚca duĝo czasu i pieniÚdzy na doskonalenie swoich
znaków towarowych, zamiast tworzyÊ wizualne mïotki.
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Nie dalej jak w 2008 r. PepsiCo ogïosiïa — ustami CEO firmy,
Indry Nooyi — ĝe w ciÈgu trzech lat zamierza wydaÊ ponad 1,2 mld
dolarów na zmodernizowanie i rewitalizacjÚ „kaĝdego aspektu
kluczowych marek”.
„To jak wyglÈdajÈ, jak sÈ pakowane, jak prezentujÈ siÚ na póïkach
sklepowych, jak przemawiajÈ do konsumentów”.
W ramach tej akcji Pepsi-Cola
opracowaïa nowy znak towarowy
i rozpoczÚïa kampaniÚ reklamowÈ,
na której promocjÚ w ciÈgu
ostatnich lat wydano 225 mln
dolarów.
Jaka czÚĂÊ konsumentów zna
nowy slogan reklamowy Pepsi?
Niewielka.
Znak towarowy PepsiCo nie jest wizualnym mïotkiem. JeĂli butelka
konturowa niesie przekaz: „Jestem oryginalnÈ, prawdziwÈ Coca-ColÈ”,
to co komunikuje nowy znak towarowy Pepsi?
Nowy znak towarowy Pepsi ma kojarzyÊ siÚ z uĂmiechniÚtÈ buěkÈ
— emotikonem — i mówiÊ po prostu: „Pepsi”. Tymczasem bardziej
przypomina rebus, symbol wizualny, który ma byÊ substytutem marki.
Prawie wszystkie znaki towarowe sÈ rebusami. Po wielu latach
ciÈgïej eksploatacji (i po wydaniu milionów dolarów na reklamÚ) sÈ
postrzegane jako symbole wizualne, jakby „skróty”, tj. synonimy marek.
Ale znaki towarowe zwykle nie przekazujÈ nic wiÚcej.
A wiele znaków towarowych nie
niesie wïaĂciwie ĝadnego przekazu. Czy
rozpoznajesz te dwa znaki? Po lewej
znajduje siÚ stare logo Reeboka, które
jakiĂ czas temu zostaïo zastÈpione tym
po prawej.
Czy Twoja marka posiada wizualny
mïotek? A moĝe jest rebusem z jakimĂ dwuznacznym przekazem?
A moĝe nie ma kompletnie ĝadnej wartoĂci pod wzglÚdem przekazu.
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Nie wszystkie znaki towarowe sÈ pozbawione sensu. Nike ma swoje
logo nazywane Swoosh, potÚĝny wizualny mïotek. Jaka jest róĝnica
miÚdzy logo Reeboka i Nike?
Logo Nike niesie równieĝ przekaz, który brzmi: „lider”.
Znak towarowy na czapce
Tigera Woodsa pozwala wbijaÊ
w umysïy konsumentów dïugie
gwoědzie ĂwiadomoĂci marki.
I to nie dlatego, ĝe Swoosh jest
w jakimĂ sensie szczególny. Firma
Nike mogïa zdecydowaÊ siÚ na
kaĝdy inny prosty i niepowtarzalny
symbol, który w krótkim czasie przeksztaïciïby siÚ w potÚĝny mïotek.
Co daïo Nike moĝliwoĂÊ stworzenia wizualnego mïotka, który
powstaï po przeksztaïceniu niczym niewyróĝniajÈcego siÚ symbolu
(znaku „odfajkowania”, który przybraï bardziej opïywowÈ formÚ)?
To, ĝe symbol ten byï pierwszym w nowej kategorii.
Firma Nike byïa pierwszym producentem obuwia przeznaczonego
dla profesjonalistów, wyczynowców. A obecnie zmonopolizowaïa ten
rynek.
Wizualny mïotek nie jest kopiÈ Twojej marki. Ma dobrze osadziÊ
w gïowach odbiorców reklamy konkretny przekaz. Dla marek, które
majÈ stworzyÊ i zdominowaÊ nowy rynek, tym sïowem jest „lider”.
Prostota jest kluczem do stworzenia wizualnego mïotka takiego
jak Swoosh.
Zbyt wielu projektantom znaków towarowych wydaje siÚ, ĝe zlecono
im stworzenie herbu rodowego jakiegoĂ mitycznego piÚtnastowiecznego
rycerza, a nie logo dla firmy z XXI w.
Prostota w poïÈczeniu z wyjÈtkowoĂciÈ sprawia, ĝe wizualny mïotek
staje siÚ natychmiast rozpoznawalny.
Oryginalne logo firmy Mercedes-Benz przed laty byïo niezwykle
wyrafinowane. Biïy od niego przepych i luksus. A jednak nie miaïo
w sobie zbyt wiele energii.
Znaki towarowe nie powinny byÊ traktowane jak zwykïe ozdoby.
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Zwïaszcza dla liderów rynku znaki towarowe stajÈ siÚ potencjalnymi
wizualnymi mïotkami, takimi jak znak Mercedesa.
Nowe logo Mercedesa cechuje
siÚ ogromnÈ prostotÈ. Znana
obecnie trójramienna gwiazda
jest jednym z najsilniejszych
wizualnych mïotków na Ăwiecie.
Oryginalne przesïanie zwiÈzane
z autem bÚdÈcym symbolem
prestiĝu jest takie, ĝe trójramienny mïotek (przystañmy na to okreĂlenie)
pozwala wbijaÊ gwoědzie z hasïem „prestiĝ” w umysïy kupujÈcych.
Marki, które tworzÈ nowe kategorie, majÈ jedynÈ okazjÚ stworzenia
wizualnego mïotka, który stanie siÚ symbolem liderowania zmianom
i autentycznoĂci. Ale nie kaĝdej firmie siÚ to udaje.
Weěmy na przykïad logo Red Bulla. Firma ta jako pierwsza odkryïa
rynek napojów energetycznych, który zdominowaïa; roczna wartoĂÊ
sprzedaĝy napojów energetycznych
osiÈgnÚïa poziom 6,7 mld dolarów.
Pomimo odniesionego sukcesu
Red Bull nie jest wïaĂcicielem
wizualnego mïotka, którym udaïoby
siÚ zmonopolizowaÊ równieĝ przekaz
w umysïach konsumentów. Firma
ta miaïa szansÚ, ale wybrane przez niÈ logo jest zbyt skomplikowane jak
na maïe puszki o pojemnoĂci 8,3 uncji (250 ml).
Dwa byki i sïoñce to sïaby mïotek. Nie moĝna go nawet porównywaÊ
z trójramiennÈ gwiazdÈ, znakiem Nike czy konturowÈ butelkÈ Coca-Coli.
(Na dodatek umieszczanie w logo dwóch byków, gdy w przekazie
werbalnym jest tylko jeden, wydaje siÚ na pierwszy rzut oka zupeïnie
bez sensu).
JeĂli lider rynkowy nie dysponuje ĝadnym potÚĝnym wizualnym
mïotkiem, sam naraĝa siÚ na kontratak ze strony konkurencji. I takÈ
zïotÈ okazjÚ na rynku napojów energetycznych wykorzystaï Monster,
który stanÈï do walki o dominacjÚ, pokonujÈc Red Bulla.
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Monster sprzedawany jest w puszkach o pojemnoĂci 16 uncji (500 ml;
przypomnijmy, ĝe Red Bull rozlewany jest do puszek o poïowÚ
mniejszych). Wielka puszka
i logo Monstera dobrze ïÈczÈ siÚ
w umysïach konsumentów,
gwarantujÈc spójny przekaz.
Firma Hansen Natural
Company podjÚïa bowiem
wïaĂciwÈ decyzjÚ, jeĂli chodzi
o wybór logo. Znaki pozostawione przez pazury przyjmujÈce formÚ litery
„M” wysyïajÈ subtelne przesïanie siïy i zagroĝenia, które przemawia do
wyobraěni.
W efekcie, gdy juĝ zobaczysz to logo, na pewno zapadnie Ci w pamiÚÊ.
Obecnie Monster na dobre zadomowiï siÚ na rynku napojów
energetycznych i zajmuje drugÈ pozycjÚ z udziaïami w rynku na
poziomie 37% (dla porównania Red Bull ma 45% udziaïów w rynku),
co po czÚĂci wynika wïaĂnie z wïaĂciwego wykorzystania wizualnego
mïotka logo na licznych koncertach i wydarzeniach sportowych.
Cokolwiek jednak powiemy o tych i wielu innych, niewspomnianych
tu przykïadach logo stajÈcych siÚ wizualnymi mïotkami, naprawdÚ
moĝna siÚ zastanawiaÊ, dlaczego wielu marketingowców pracuje
wyïÈcznie nad przekazem werbalnym, gdy tak wielki potencjaï drzemie
w obrazach.
Bo sïowa teĝ sÈ waĝne…
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