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REDEFINIREA 
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DE BRAND



2

Construirea unei identități de brand este, într-adevăr, pe atât de 
complicată precum sună. Da, este nevoie de specialiști care să 
sprijine acest demers, dincolo de personalul companiei pentru care 
se realizează branding-ul, iar alegerea acestor specialiști determină 
– în mare măsură – succesul proiectului.

Totuși, proiectul de (re)branding începe în interiorul companiei, la nivel de top 
management. Antreprenorul/CEO-ul, alături de echipa de marketing – acolo 
unde există – vor iniția proiectul și vor face primii pași în definirea lui. Abia în 
momentul în care la nivelul companiei există o înțelegere unitară a condițiilor 
în care acest re(branding) intervine, începe căutarea unui furnizor.
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Analizarea și evaluarea pieței în care compania activează sau pentru care 
se va lansa noul brand. Cunoașterea publicului țintă ar trebui să fie cele mai 
importante aspecte de urmărit în această etapă, iar informațiile obținute în 
această fază se vor transmite agenției de creație, împreună cu informațiile 
inițiale.

ANALIZAREA ȘI 
EVALUAREA PIEȚEI
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În cazul în care ele există deja, se vor audita din 
punct de vedere al relevanței pe care o au în 
legătură cu obiectivele strategice ale companiei 
și realitatea pieței. Aceste două elemente, ce 
pot fi însoțite de o listă de valori, reprezintă 
chintesența activității pe care compania o 
desfășoară și rațiunea de a exista în piață. 

Păstrarea aceluiași registru în comunicarea 
externă ajută la definirea brandului și la 
separarea lui de concurență și alte branduri 
existente pe piață. Lista de valori pe care 
compania le urmează poate fi exploatată 
din punct de vedere al comunicării externe, 
popularizând acele promisiuni către clienți, ce 
reies din valorile companiei.

DEFINIREA 
MISIUNII ȘI
A VIZIUNII
COMPANIEI
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Selectarea acelor elemente care fac compania unică pe piață sau care 
aduc elemente de noutate suficiente pentru a crea un avantaj în piață. Un 
număr de trei avantaje pe care le are compania ajută la delimitarea față de 
producători/furnizori din același sector.

ELEMENTE 
CARE FAC 
COMPANIA 
UNICĂ
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DEFINIREA 
CARACTERISTICILOR 
GRAFICE/CROMATICE
Definirea caracteristicilor grafice/cromatice pe care logo-ul va trebui să le 
conțină în mod obligatoriu. Selectarea unei palete cromatice în care trebuie 
încadrată viitoarea identitate vizuală a companiei ar trebui să fie realizată 
ținând cont de toate sub-brandurile companiei, cu care aceasta trebuie să se 
armonizeze ulterior.
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BRIEF DE CREAȚIE 
ȘI CONTACTAREA 
UNEI AGENȚII DE 

PUBLICITATE

Crearea unui brief de creație și contactarea 
unei agenții de publicitate care să dezvolte 
propunerile de logo și manualul de identitate. 
Brief-ul de creație trebuie să conțină toate 
elementele de mai sus, istoricul companiei 
și alte elemente relevante pentru ceea ce 
compania aduce pe piață sau își propune să 
aducă pe piață.
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Odată primite propunerile din partea agenției/agențiilor de creație, ele trebuie 
trecute prin filtrul datelor din brief și analizate atât de către managerii implicați 
în proiect cât și de către un eșantion reprezentativ de angajați (și chiar 
colaboratori apropiați). Feedback-ul astfel obținut se centralizează și se trimite 
la agenția de creație, pentru corecturi/refacere.
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Țineți cont că acest proces se poate întinde, în unele cazuri, pe parcursul 
mai multor săptămâni sau chiar luni, iar echipa dedicată proiectului va trebui 
să aloce timp și dedicare pentru ca rezultatele să fie cele așteptate. Des 
întâlnite sunt și ședințele comune cu agenția de creație și sesiunile comune 
de brainstorming.
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