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Mert a márka képes befolyásolni 
az emberek gondolkodását, érzelmeiket 

és cselekedeteiket, így teremtve 
üzleti és társadalmi értékeket.

Miért kell egy márka?



egy gondolatkör, közös cél amit a szervezet, vagy a termék képvisel a fogyasztó tudatában,

a szervezet, a termék és az érdekelt felek formálják a tetteikkel,

és a vizuális és/vagy a verbális stílusán keresztül ismert.

A márka:

Mi a márka?
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Hogyan teremt üzleti értéket egy erős márka?

A fogyasztó meg akarja 
venni = 
a forgalom nő

jobban 
dolgoznak 
= 
csökkenő 
költségek

A munkatársak

Profit

hűséges = 
kisebb kockázat

fejlődni 
akarnak = 
több lehetőség

Javuló növekedési 
kilátások

Rövid távon Hosszú távon

Üzleti érték



Hogyan teremt üzleti értéket egy erős márka?



„Ahogy az emberek nem tudnak evés nélkül élni, úgy a 
vállalkozások sem élhetnek profit nélkül. Mégis a legtöbb ember 
nem azért él hogy egyen, és a legtöbb vállakozás sem csupán 
azért létezik, hogy profitot termeljen.”

Bill George 
A Harvard Business School professzora

Hogyan teremt társadalmi értéket egy erős márka?



Hogyan teremt társadalmi értéket egy erős márka?

Segít a fogyasztóknak jól választani 
= növekvő 
társadalmi 
haszon

csökkenteni a 
társadalmi 
vesztességeket 
= kevesebb 
társadalmi kár

Segít a munkatársaknak

Társadalmi jólét

új értékeket 
elsajátítani 
= kevesebb 
károkozás

a társadalmi és 
a természeti 
értékek 
teremtésében  
= több alkotó 
munka

Fenntarthatóság

Rövid távon Hosszú távon

Társadalmi érték



Akarok egy erős márkát! (Mi az a branding?)

A márkastratégia 
kidolgozása1

Definiálni kell, 
hogy mit képviseljen 
a márka az emberek 

tudatában?2

A márka 
teljesítmény 

mérése4
A termék innováció 
és a kommunikáció 

menedzselése3M
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Márkafejlesztés

Mi a probléma a…

A legjobb képességeink

Márka 
gondolatkör 

vagy közös cél

MI A MÁRKA? 
1. Egy gondolatkör, közös cél amit a szervezet, 

vagy a termék képvisel a fogyasztó tudatában, 
2. a szervezet, a termék és az érdekelt felek 

formálják a tetteikkel, 
3. a vizuális és verbális stílusán keresztül ismert.



Mit?

Hogyan?

Miért?
Mit? 

Márka ajánlat 
(képességek és ajánlat)

Hogyan? 
Márka 

személyiség 
(megjelenés és kultúra) 

Miért? 
Márka 

gondolatkör 
vagy közös cél

Márkafejlesztés

MI A MÁRKA? 
1. Egy gondolatkör, közös cél amit a szervezet, 

vagy a termék képvisel a fogyasztó tudatában, 
2. a szervezet, a termék és az érdekelt felek 

formálják a tetteikkel, 
3. a vizuális és verbális stílusán keresztül ismert.



Márkafejlesztés

MI A MÁRKA? 
1. Egy gondolatkör, közös cél amit a szervezet, 

vagy a termék képvisel a fogyasztó tudatában, 
2. a szervezet, a termék és az érdekelt felek 

formálják a tetteikkel, 
3. a vizuális és verbális stílusán keresztül ismert.360° DESIGN

Márka 
gondolat- 

kör



MEGJELENÉS

KULTÚRAKÉPESSÉGEK

AJÁNLAT

Márka 
gondolatkör 

vagy 
közös cél

Kevésbé 
kézzelfogható 

és mérhető

Külső környezet

Belső környezet

Márkaépítés

Kézzelfogható, 
mérhető





A márka életciklusai – Mikor van szükségem márkafejlesztésre?

Az élet szép

Erősítsük a piaci 
pozíciónkat  

Még többet 
akarunk elérni

A márka 
megújítása

Krízis

Piaci változások 

Új ambíciók 

Problémák

A márka 
újragondolása

Új vállalkozás 

Új márka

Új márka 
fejlesztése

Start up
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