
Stratégia budovania trhovej pozície produktu a pozicionovanie 

značky 

Tvorba trhovej pozície —umiestňovanie —pozicionovanie 

= proces, pri ktorom získava ponuka a image firmy odlíšené 

miesto vo vedomí cieľových zákazníkov /oproti konkurencii/ 

„Umiestňovanie nie je to, čo robíte s produktom, ale to, čo činíte 

s mysľou potenciálneho zákazníka." /Alie Ries/ 

• Známe produkty zaujímajú v mysliach zákazníkov aj odlišné postavenie napr. Coca-

Cola = celosvetový producent nealko nápojov, Porsche =svetový výrobca športových 

automobilov. 

Základné strategické možnosti tvorby trhovej pozície: 

• Posilnenie súčasnej pozície v mysliach zákazníkov 

• Vyhľadávanie nových neobsadených pozícií 

• Zmena pozície konkurenta 

Stratégia umiestňovania produktu a identifikácie trhového 

odlíšenia 

Odlíšenie = úsilie zamerané na určenie súboru zmysluplných rozdielov, 

ktorými môže firma odlíšiť svoje produkty od konkurenčných 

Kritériá odlíšenia: 

• Dôležitosť 

• Charakterističnosť 

• Nenapodobiteľnosť 

• Stimulácia túžby vlastniť 

• Rentabilita 
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Potenciálne zdroje konkrétnej prezentácie odlíšenia: 

Prezentácia atribútov: Podnik sa prezentuje na základe nejakého 

atribútu alebo charakteristického rysu. 

Prezentácia prínosov: Produkt je prísľubom určitého prínosu /Volvo 

ako najbezpečnejšie vozidlo/ Jacobs - neodolateľná aróma 

Prezentácia použitia/aplikácie: Produkt sa prezentuje ako najlepší pre 

určité použitie. /Firma Nike rôzne druhy tenisiek pre rôzne typy športov/ 

Užívateľská prezentácia: Produkt sa prezentuje tak, aby apeloval na 

cieľovú skupinu užívateľov. 

Konkurenčná prezentácia: Produkt je prezentovaný ako lepší alebo iný 

než produkty konkurenčné. Avis sa označuje za firmu, ktorá sa „sa viac 

snaží" 

Kategorizačná prezentácia: Vo svojej kategórií je produkt najlepší 

Prezentácia akosti/ceny: Produkt sa prezentuje na určitej úrovni akosti 

a ceny. Chanel č. 5 sa prezentuje ako nesmierne kvalitný a drahý parfém. 

Postup tvorby „efektívneho" odlíšenia produktu: 

1. Definovanie zákazníckeho poňatia tzv. spotrebiteľskej hodnoty, 

t.j. ktoré vlastnosti produktu môžu výrazne spotrebiteľa 

ovplyvniť 

2. Stanovenie zákazníckej hodnotovej hierarchie, t.j. faktory sa 

zaradia do skupín: 

• Základné /hosť v reštaurácií by mal byť včas obslúžený 

a dostať jedlo/ 

• Očakávané /porcelán, príbory, obrus .../ 
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• Žiadúce /príjemná, tichá reštaurácia, jedlo výborne 

pripravené/ 

• Nežiadúce /servírovanie zmrzliny medzi dvoma hlavnými 

chodmi/ 

3. Rozhodnutie o štruktúre spotrebiteľskej hodnoty, t.j. využitie 

kombinácie hmotných a nehmotných faktorov 

Podniky sa pri umiestňovaní produktu na trhu musia vyvarovať 

nasledujúcich chýb: 

• Nedostatočná prezentácia: Neprezentovanie presvedčivého ústredného 

prínosu alebo dôvodu ku kúpe danej značky. 

• Príliš špecializovaná prezentácia Prezentácia s takým úzkym 

zameraním, že niektorí potenciálni zákazníci si môžu značku prehliadnuť. 

• Zavádzajúca prezentácia: Uvedenie dvoch alebo viacerých prínosov, 

ktoré si vzájomne odporujú. 

• Irelevantná prezentácia: Uvedenie prínosu, na ktorom málokomu 

z potenciálnych záujemcov záleží. 

• Pochybná prezentácia: Uvedenie prínosu, o ktorom ľudia pochybujú, že 

im ho príslušná značka alebo firma skutočne zaistí. 

Nástroje odlíšenia 

1. Odlíšenie produktu /rozdiel medzi vysoko štandardizovanými 

produktami a tými, kde sú veľké možnosti odlíšenia/ 

• Forma - veľkosť, tvar, štruktúra materiálu /napr. vitamíny/ 
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• Vlastnosti - tj. ich identifikácia, výber vhodných vlastností priradenie 

ku každej vlastnosti spotrebiteľskú hodnotu a porovnanie s nákladmi na 

jej dosiahnutie. 

• Kvalita a jej identifikácia na úrovni nízka, priemerná, vysoká, špičková 

s porovnaním s investičnými nárokmi /ukazovateľ ROI/ 

• Stupeň konzistencie, t.j. miera zhodnosti projektovaných a skutočných 

vlastností. 

• Trvanlivosť ako miera očakávanej životnosti produktu pri bežných 

podmienkach používania. 

• Spoľahlivosť, t.j. miera pravdepodobnosti, že sa pri produkt neobjaví 

v priebehu určitého času porucha, či zlyhanie. 

• Opraviteľnosť, t.j. miera možnosti opravy v prípade zlyhania produktu. 

• Štýl ako dojem produktu na zákazníka /významná vlastnosť, nakoľko za 

štýlového produkty sú zákazníci ochotní zaplatiť viac/ 

2. Odlíšenie služieb: využívajú sa faktory vyplývajúce z nemateriálnosti 

a variability služieb: 

• Spôsob objednávania - hľadanie najschodnejších ciest pre zákazníka. 

• Dodávka služby - rýchlo, presne, starostlivo 

• Inštalácia - predovšetkým pri komplexných dodávkach. 

• Skolenie zákazníkov, poradenstvo, údržba a opravy. 

3. Odlíšenie personálu /v procese predaja a pri poskytovaní služieb/: 

• Kvalifikácia 

• Zdvorilosť 

• Dôveryhodnosť 

• Vnímavosť 

• Komunikatívnosť. 

4. Odlíšenie image - efektívny image musí: 
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ZNAČKA A STRATÉGIA TVORBY ZNAČKY 

Značka - možno ju definovať ako meno, termín, znak, symbol, tvar, 

design alebo ich kombináciu. Jej úlohou je identifikovať výrobok alebo 

službu konkrétneho predajcu alebo skupiny predajcov a odlíšiť ich od 

konkurencie. Značka je budovaná na základe skúseností zákazníkov so 

spoločnosťou, jej produktmi a nielen na základe marketingových 

programov. 

Výhody používania značky pre zákazníka: 

• značka uľahčuje a urýchľuje nákup zákazníkovi, 

• značka komunikuje vlastnosti a výhody, 

• značka znižuje riziko nákupu, 

• značka zvyšuje hodnotu produktu, 

• značke dôveruje zákazník viac ako neoznačenému produktu. 

Výhody používania značky pre producenta: 

• pomáha vytvárať lojalitu, 

• ochraňuje voči konkurencii, 

• vytvára výhodu diferenciácie, 

• zlepšuje postavenie výrobcu voči obchodnému medzičlánku, 

• podnik si môže účtovať vyššie ceny, ak má silnú a známu značku. 

Úspešná značka by mala spĺňať nasledovné kritériá: 

• odlíšenosť - značka by mala byť odlišná od konkurencie, 

• relevantnosť - značka by mala vyjadrovať úžitok pre spotrebiteľa, 

• zapamätateľnosť - zákazník si musí značku pamätať na trvalejšie 

obdobie, 
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• flexibilita - je predpoklad, že značka sa bude vyvíjať a meniť, 

preto musí byť flexibilná, aby pokryla všetky modifikované služby, 

ktoré sa za ňou skrývajú. 

ROZHODOVANIE O ZNAČKE 
Skôr ako podnik pristúpi k vytvoreniu značky a k jej umiestneniu na 

cieľových trhoch, musí si zvážiť či svojmu produktu vôbec značkové 

meno pridelí. Ak sa podnik rozhodne, že zvolí značku ako spôsob 

identifikácie svojich výrobkov, má niekoľko možností: 

1. Sponzor značky 

Výrobca môže využiť nasledovné možnosti: 

• tzv. sponzoring svojej značky - svoj produkt teda môže 

poskytovať buď pod svojím menom (Volvo), 

• uvedenie produkt na trh pomocou licencie mena značky, 

• predávanie produktu pod menom distribútora (tzv. 

maloobchodná značka: Tesco, Clever). 

Výrobcovia siahajú po licenčných menách hlavne na začiatku svojej 

činnosti, pretože vytvorenie kvalitného značkového mena je časovo 

a finančne náročné (používajú sa hlavne v oblasti výroby a predaja 

odevov: Gucci, Calvin Kline) 

2. Výber typu značky 

Výrobca značkového produktu môže pri vytváraní značkového mena 

použiť niekoľko metód: 

• individuálne značkové meno - každý nový výrobok dostane 

vlastné nové značkové meno (napr. firma Coca-Cola každý svoj 

nealkoholický nápoj pomenúva vlastným značkovým menom: 

Coca-Cola, Sprite, Fanta). Horalka, Mila, Kávenky 
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• všeobecné rodinné (firemné) meno - firmy ho využívajú pre 

všetky svoje výrobky, aby slávnym rodinným menom pomohli 

k úspešnosti aj svojim individuálnym výrobkom, výhodou sú nízke 

náklady pri uvádzaní nových výrobkov (Colgate) Nivea 

• samostatné rodinné meno pre radu výrobkov - túto metódu 

využívajú najmä tie firmy, ktoré vyrábajú úplne odlišné výrobky 

a všeobecné rodinné meno nedokáže vystihnúť všetky tieto 

odlišnosti Nestlé (1.káva, 2.cukrovinky), Knorr 

• kombinácia mena výrobcu so značkovým menom produktu -

výrobca pripojí svoje meno k individuálnemu značkovému menu 

výrobku, na výrobku figuruje uznávané a dôveryhodné meno firmy 

a zároveň aj meno výrobku (Rajo Premium) Rajo Pro Bio 

• multiznačka - podnik vytvorí viacero značiek pre rovnakú 

výrobkovú kategóriu. Podnik si zároveň vyrába aj konkurenčné 

výrobky, na druhej strane sa takto podniku zvýši predaja, získa 

viac priestoru v obchodných regáloch a osloví viac cieľových trhov. 

Táto metóda je založená na poznaní, že zákazník nezostáva verný 

len jednej značke, ale rád vyskúša aj nové značky (Procter 

& Gamble). 

3. Rozšírenie značky 

Ak sa výrobca rozhodne rozšíriť svoju značku, snaží sa rozšíriť 

úspešné meno spoločnosti zavádzaním nových alebo modifikovaných 

výrobkov alebo výrobkových rád. 

Firma môže zvoliť nasledovné alternatívy: 

a) rozšíriť výrobkovú radu o výrobky novej veľkosti, formy, 

farbu, s novými príchuťami a pod. pod súčasnou značkou -

ide o využitie úspešnej značky pre uvedenie ďalších výrobkov 

v rámci súčasnej výrobkovej rady, táto alternatíva je najmenej 
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riziková a nákladná, nevýhodu je že sa môže zvýšiť predaj nových 

výrobkov na úkor pôvodných výrobkov označovaných tou istou 

značkou 

b) použiť súčasnú značku pre ďalšie výrobky - ide o využitie 

úspešnej značky pri uvádzaní nových výrobkov na trh, firmy môžu 

ušetriť vďaka nízkym nákladom, nevýhodou je, že ak je použitie 

značky neúspešné, môže to viesť k negatívnemu postoju ku 

všetkým výrobkom označovaných touto značkou. 

4. Premiestnenie značky 

Firma sa môže rozhodnúť premiestniť svoju značku z nasledovných 

dôvodov: 

• konkurencia umiestni svoju značku blízko pozície značky firmy, 

• zmenia sa zákaznícke preferencie, 

• klesne dopyt po značke, 

Táto metóda je finančne náročná, preto musí podnik v prvom rade 

zhodnotiť: 

• potenciál nového segmentu: počet zákazníkov a ich preferencie, 

• frekvenciu a množstvo nákupov, 

• pozíciu a silu konkurencie. 

Na základe danej analýzy by sa mal podnik rozhodnúť, či sa mu oplatí 

investovať do premiestnenia alebo sa bude radšej usilovať o oživenie 

predaja v pôvodnom trhovom segmente. 

Honda motocykle 
Honda automobily 

Puma - už nielen športové, ale aj vychádzkové 

Tribit 
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Značka a stratégia tvorby značky 

Ako hodnota značky vytvára hodnotu výrobku2 

2 Brand building - budování obchodní značky (str. 9), David A. Aaker, Computer Press, Brno, 2003 
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HODNOTA ZNAČKY 

Hodnota značky je súhrn aktív (a pasív) spojených s menom 

a symbolom značky, ktoré zvyšuje (alebo znižuje) hodnotu, ktorú 

výrobok alebo služba prináša firme a (alebo) zákazníkovi. 

Je tiež daná lojalitou zákazníkov, známosťou značky, kvalitou, 

patentovou ochranou výrobkov a svojou pozíciou v rámci 

distribučných a priemyselných sietí. 

Hlavnými kategóriami hodnoty značky sú: 

1. Znalosť meny značky 

2. Vnímaná kvalita 

3. Vernosť značke 

4. Asociácie spojené so značkou 

(obr. Ako hodnota značky vytvára hodnotu výrobku) 

1. ZNALOSŤ ZNAČKY 

- referuje o sile prítomnosti značky v mysli spotrebiteľa, 

- dá sa merať rôznymi spôsobmi: od jednoduchej identifikácie (Už 

ste túto značku niekde videli?), cez spomienku (Na ktoré značky 

v tejto triede výrobkov si spomeniete?) až po dominanciu (Jediná 

značka, na ktorú si spomeniete?). 

identifikácia 

- odráža skutočnosť, že spotrebiteľ sa už s touto značkou 

v minulosti stretol, 

- fakt identifikácie má za následok pozitívny vzťah k značke, 

Spomienka na značku 

- nastáva vtedy, keď spotrebiteľovi vyvstane v mysli určitá značka pri 

spomienke na určitú triedu výrobkov alebo služieb. 
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- relatívnu silu spomienky (oproti identifikácii) zobrazuje nasledujúci 

graf - model cintorína - vyvinutý firmou Young and Rubicam 

Europe. 

Zo zistení vyplýva, že značky majú tendenciu na grafe opisovať 

krivku, existujú však dve výnimky: 

a) prvú výnimku tvoria značky, ktoré sa nachádzajú 

v zdravom prostredí v poli pod krivkou. Nie sú známe 

veľkej skupine spotrebiteľov, ich miera identifikácie je nízka. 

Ale v prípade lojálnych zákazníkov miera spomienky je 

značne vysoká, takže ich nízka miera identifikácie nie je 

nutne prejavom slabého výkonu. 

b) druhou výnimkou je cintorín - tu sa nachádzajú značky 

s vysokou mierou identifikácie, ale s nízkou mierou 

spomienky. Pobyt na cintoríne môže znamenať koniec -

zákazníci o značke vedia, ale nespomenú si na ňu v okamihu 

kúpy. Čiže vysoká miera identifikácie nemusí byť znakom 

silnej značky. 

Zapamätateľnosť dôležitejšia ako identifikácia 

Lojalita 
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Dynamika značiek umiestnených na grafe uprostred hore a vpravo hore 

môže byť dôležitým indikátorom zdravia značiek. Pohyb smerom 

k cintorínu je spojeným s klesajúcim predajom a podielom na trhu. Model 

cintorína poskytuje dôkaz, že miera spomienky je rovnako dôležitá ako 

miera identifikácie. 

Dominancia mena značky 

- predstavuje najvyššiu úroveň znalosti značky, keď pri snahe 

spomenúť si na výrobcu určitej triedy výrobkov sú zákazníci 

schopní spomenúť si iba na jednu značku. 

2. VNÍMANÁ KVALITA 

- je asociáciou spojenou so značkou a bola povýšená na aktívum 

značky, Activia 

- vytvorenie vysokej kvality vyžaduje pochopenie toho, čo znamená 

kvalita pre jednotlivé segmenty zákazníkov, 

- vytvorenie kvalitného výrobku je iba čiastočným víťazstvom, je 

nutné vytvoriť tiež vnímanie tejto kvality, 

- vnímaná kvalita sa od kvality skutočnej líši z týchto dôvodov: 

o zákazník je ovplyvnený predchádzajúcou skúsenosťou 

nízkej kvality, neverí novému tvrdeniu o kvalite, 

o firmy dosahuje kvalitu v oblastiach, ktoré zákazník 

nepovažuje za dôležité, 

o zákazníci majú málokedy všetky potrebné informácie na to, 

aby mohli racionálne a objektívne zhodnotiť kvalitu výrobku, 

resp. nemajú čas a motiváciu, aby sa tým zaoberali, 
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3. VERNOSŤ ZNAČKE 

- je kľúčovým aspektom ocenenia značky, pretože od základne 

vysoko verných zákazníkov sa dá očakávať, že vytvoria 

predvídateľný objem predaja a tok zisku, 

- vplyv vernosti značke na marketingové náklady je základný, 

pretože je menej nákladné udržať si verných zákazníkov, ako 

prilákať zákazníkov nových, 

Segmentácia zákazníckej vernosti 

Trh sa dá rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

- nezákazníci - kupujú značky konkurencie, alebo nepoužívajú 

výrobky danej triedy, 

- sledovači cien - rozhodujúca je cena výrobku, 

- pasívne verní - kupujú značku skôr zo zvyku ako z racionálnych 

dôvodov, 

- zákazníci na rozhraní - náhodne kupujú dve alebo viac značiek, 

- oddaní zákazníci. 

Dva segmenty, do ktorých firmy obvykle investujú nedostatočne sú 

pasívne verní a oddaní zákazníci. 

Pasívne verní zákazníci sú často zanedbávaní, ich prístup sa považuje 

za samozrejmosť. Od firmy sa vyžaduje, aby sa v ich prípade vyhla 

distribučným výpadkom a vypredanosti výrobkov, pretože tie môžu 

u zákazníka vyvolať rozhodnutie zmeniť značku. Zároveň sa odporúča 

ponúknuť im čo najširší sortiment. 

Oddaní zákazníci sú tiež často braní ako samozrejmosť. Je tu riziko, že 

verní zákazníci budú odlákaní konkurenciou, ak sa výkon výrobkov alebo 

služieb nebude zlepšovať. 
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Na posilnenie zákazníckej vernosti sa používajú dva priame nástroje: 

- programy pre pravidelných zákazníkov - posilňujú hodnotu 

ponuky danej značky, potvrdzujú záväzok firmy ku svojim verným 

zákazníkom, 

- zákaznícke kluby - predstavujú prostriedok, prostredníctvom 

ktorého sa môžu zákazníci so značkou identifikovať, vyjadriť svoje 

vnímanie značky a svoj postoj. 

4. ASOCIÁCIE SPOJENÉ SO ZNAČKOU 

- hodnotu značky podporujú z veľkej časti tiež asociácie, ktoré si 

zákazník so značkou spája. Medzi tieto asociácie môžu patriť 

vlastnosti výrobku, reklamné spojenie so slávnou osobou, 

konkrétny symbol a pod. 

- v pozadí týchto asociácií je identita značky - teda to, čo má podľa 

firmy značka predstavovať v mysliach zákazníkov. 

STRATÉGIA TVORBY ZNAČKY 

Voľba stratégie tvorby značky je významné rozhodnutie, ktorého dopad 

je dlhodobý. Pri tvorbe stratégie značky musí firma vychádzať z: 

- externých faktorov - situácia na trhu, vnímanie samotného 

produktu zo strany zákazníkov, situácia v oblasti konkurencie, 

- interných faktorov - ovplyvňujú to, či zvolená stratégia je 

uskutočniteľná, resp. či sú potrebné zmeny vo vnútri spoločnosti. 

Dvoma základnými krokmi pri budovaní značky sú: 

1. Výber značkového mena 

2. Tvorba pozitívnych asociácií, resp. budovanie identity značky 

Marketingový manžment doc. Ing. Gabriela Bartáková, PhD.

OCR by Netro 14/21 peace & luv...



1. VÝBER ZNAČKOVÉHO MENA 

Pri pomenovaní produktu alebo služby si môže podnik vybrať z viacerých 

možností: 

• vlastné mená osôb (Honda, Calvin Klein), 

• geografický názov (Irish pub), 

• miestne mená (American Airlines), 

• akosť (batérie Duracell) 

• životný štýl (Kodak), 

• abstraktné meno (Figaro). 

Názov značky musí spĺňať nasledujúce požiadavky: 

• v názve by mali byť premietnuté charakteristické úžitkové vlastnosti 

výrobku či jeho kvalita, 

• názov musí byť ľahko vysloviteľný, rozpoznateľný 

a zapamätateľný, 

• názov výrobku má mať odlišovaciu funkciu, má byť 

charakteristické, 

• názov výrobku by mal byť ľahko preložiteľný do cudzích jazykov, 

zároveň by nemalo mať nevhodné významy v iných krajinách 

a jazykoch, (napr. japonská firmy Matsushita pred vstupom na 

anglický trh zmenila svoje meno na Panasonic kvôli slovíčku shit, 

ktoré je v anglickom jazyku vulgarizmom) 

• názov výrobku by mal byť zvolený tak, aby umožňoval registráciu 

a právnu ochranu. 

2. BUDOVANIE POZITÍVNYCH ASOCIÁCIÍ - TVORBA IDENTITY 

ZNAČKY 

Najznámejšie značkové mená so sebou nesú určité asociácie. Napríklad 

značku McDonald's spotrebitelia spájajú s takými slovami ako sú: Big 

Mac, vysoký obsah kalórií, zábava, deti, dobročinnosť, a pod. 
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Uvedené asociácie sú tak pozitívne, ako aj negatívne. Úlohou firmy je 

zadefinovať pozitívne asociácie a snažiť sa ich splniť, negatívne 

asociácie eliminovať a zároveň vyvolať jedinečné asociácie, ktoré sú 

spájanie iba s danou značkou. (zlaté logo v tvare písmena M). 

Identita značky je unikátnou množinou asociácií, ktoré reprezentujú 

to, čo značky predstavuje a zároveň naznačujú určitý sľub voči 

zákazníkom zo strany výrobcu. 

Úlohou identity je vytvoriť vzťah medzi značkou a zákazníkom tým, že 

vytvorí ponuku určitej hodnoty, ktorá má pre zákazníka funkčný a citový 

význam a význam súvisiaci s jeho sebavyjadrením. 

Identita značky sa skladá z dvanástich dimenzií, organizovaných 

v štyroch perspektívach: 

- značka ako produkt 

- značka ako organizácia 
- značka ako osoba 
- značka ako symbol 

Značka ako produkt 

- cieľom spojenia značky s konkrétnou triedou výrobkov nie je 

dosiahnuť u zákazníka rozpamätanie na túto triedu pri zmienke 

o určitej značke, podstatné je, aby sa im určitá značka vybavila 

v prípade, že majú záujem o výrobok z určitej triedy. 

- pri tvorbe tejto identity značky firma využíva nasledovné dimenzie: 

sortiment výrobku, atribúty výrobku, kvalita/hodnota, použitie, 

užívatelia, zem pôvodu. 
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Značka ako organizácia 

- prístup ku značke ako organizácií sa zameriava na atribúty 

organizácie, 

- atribúty organizácie majú v porovnaní s atribútmi výrobku 

dlhodobejší charakter a lepšie odolávajú tlaku konkurencie 

z nasledovných dôvodov: 

o je oveľa jednoduchšie napodobniť výrobok ako organizáciu, 

o atribúty organizácie sú aplikované na celú sadu tried 

výrobkov, čo môže byť pre konkurenciu zaoberajúcu sa iba 

jednou z týchto tried komplikované, 

o atribúty organizácie sú ťažko merateľné a porovnateľné. 

- firmy využívajú nasledovné asociácie: zameranie na zákazníka, 

ohľaduplnosť voči životnému prostrediu, technologický pokrok, 

lokálna orientácia. 

Značka ako symbol 

- silný symbol dokáže dodať identite značky súdržnosť a štruktúru 

a uľahčiť jej tak jej rozpoznanie 

- vizuálne stvárnené symboly by mali byť ľahko zapamätateľné 

- tvorba úspešného symbolu zahŕňa nasledovné kroky: 

o základnou úlohou symbolu je odlíšiť sa od konkurencie, z toho 

dôvodu je potrebné vykonať analýzu odvetvia a konkurencie 

o potom je potrebné vytvoriť meno (ak ešte neexistuje), malo by 

byť jasné, jednoduché, zapamätateľné, dôveryhodné, pozitívne 

a súčasné 

o potom nasleduje návrh dizajnu - podstatné je vytvoriť symbol 

s logom - logo by malo byť unikátne, nemalo by podliehať móde 

a v krátkom čase stratiť svoj význam 
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Nástroje budovania identity značky: 

a) inherentné slovo - ak ľudia počujú na trhu meno niektoré známej 

značky, malo by to v ich mysli vyvolať ďalšie slovo, pokiaľ možno 

priaznivé (Volvo - bezpečnosť, Mercedes - luxus) 

b) slogan - mnohé firmy pridávajú ku svojmu úspešnému 

a známemu značkovému menu aj chytľavý slogan, ktorý sa 

neustále opakuje v každej zverejnenej reklama (Kofola: „Keď ju 

miluješ, nie je čo riešiť.") 

c) farby - je vhodné, ak firma pri prezentácii svojej značky používa 

jednotnú sadu farieb alebo farebných kombinácií, zákazník takú 

značku jednoducho identifikuje (Kodak - žltá a červená farba) 

d) symboly a logá - na zabudovanie značky do povedomia 

zákazníkov sa ako veľmi účinné osvedčili symboly a logá, teda 

určité znaky reprezentujúce značku a jej produkty, môžu to byť 

rôzne zábavné vymyslené postavičky alebo známe osobnosti 

(napr. David Backham je tvárou firmy Adidas) 

e) súbor historiek - niektoré značky sa spájajú s rôznymi historkami, 

ktoré sú pre image značky prínosom, tieto historky alebo krátke 

príbehy sa najčastejšie týkajú zakladateľa značky alebo 

strastiplného vývoja firmy. 

Zavedenie identity značky 

1. krok: na základe strategickej analýzy značky definovanie pozície 

značky, ktorá špecifikuje, ktorá časť identity bude aktívne šírená 

v rámci komunikačnej stratégie 

2. krok: realizácia komunikačného programu, ktorá zahŕňa výber 

použitých médií a tvorbu konkrétnych reklám a programov 

3. krok: monitorovanie komunikačných programov, ktoré využíva buď 

kvantitatívny prieskum alebo kvalitatívny prieskum (obr. ) 
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Značka a stratégia tvorby značky 
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Budovanie značky si vyžaduje: 

• zosúladenie podnikovej stratégie a stratégie tvorby značky 

• aby sa značka stala plne funkčnou a prínosnou, musia top 

manažéri dokázať jasnú a konzistentnú angažovanosť voči značke 

• na dosiahnutie úspechu je podstatná konzistentnosť 

poskytovaných produktov - rozdiely totiž môžu byť podstatné 

najmä v prípade služieb, ktoré závisia od profesionálnej úrovne 

personálu - rôzni zákazníci môžu mať rôzne skúsenosti s úrovňou 

poskytovaných služieb rôznych oddelení jednej spoločnosti 

• zamestnanci sa tiež musia stotožniť s identitou značky 

a v každodennej práci pracovať spôsobom, ktorý je s identitou 

v súlade 

• v snahe zistiť, či sú investície do budovania značky rentabilné, 

firma musí realizovať kontrolu v snahe zistiť, či sú investície do 

budovania značky rentabilné, firma musí realizovať kontrolu 

Rebranding 

- proces, v ktorom dôjde k zmene značky 

- existuje niekoľko spôsobov zmeny značky: 

o zmena línie značky - používa sa v prípade, ak sa trh rozširuje 

o nové segmenty spotrebiteľov, ktoré nemožno osloviť 

materským produktom, 

o zmena šírky alebo hĺbky značky - zvyšuje počet produktov 

pod jednou značkou alebo zvyšuje počet značiek pod jedným 

produktom, 

o inovácia (zmena prvkov značky) - používa sa vtedy, ak 

značka stráca svoju hodnotu alebo sa menia požiadavky trhu, 

o repozicioning - mení sa pozícia značky na trhu, a teda vo 

vnímaní zákazníkov, 
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o revitalizácia - ide o komplexnú, viditeľnú zmenu väčšiny prvkov 

značky 

o zmena marketingových programov - ide o nájdenie 

efektívnejšieho spôsobu komunikácie značky spotrebiteľovi 

Základom rebrandingu je, že sa čiastočne alebo úplne mení identita 

firmy, čo si samozrejme vyžaduje aj patričné zdôvodnenie. Takáto 

zmena musí byť vhodným spôsobom komunikovaná zákazníkom -

zákazník jej musí rozumieť, potom ju jednoduchšie a rýchlejšie prijme. 

Komunikácia zmeny značky si vyžaduje masívu a intenzívnu 

komunikačnú kampaň. 

Pre firmy rebranding teda znamená aj značné riziko, pretože neúspešná 

komunikačná kampaň by mohla viesť k strate dôležitých zákazníkov. 

Dôvody, ktoré vedú firmu k rebrandingu môžu byť nasledovné: 

• pôvodná značka nezodpovedá požiadavkám trhu, 

• značka je neúspešná, málo preferovaná spotrebiteľom, 

• značkový produkt je na konci svojho životného cyklu a je potrebné 

ho nahradiť novým produktom s novou značkou 

Príklady rebrandingu: Globtel - Orange, Terno - Fortuna, Eurotel - T-

Mobile 
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