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Design 
is the silent 
ambassador 
of your brand.

Paul Rand



Komunikacja







Podobnie jest z marką
Corporate Identity



1. identyfikacja werbalna 
(nazwy, slogany, hasła),

2. Identyfikacja wizualna 
(logo, system identyfikacji wizualnej), 

3. formy komunikacji marketingowej 
(materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne),

4. system zachowań pracowników 
i reprezentantów firmy 

(zwany także kulturą organizacji).



To składa się na tożsamość marki, czyli:

Kim jesteśmy?
Co potrafimy?

Co chcemy osiągnąć?
Dlaczego to chcemy osiągnąć?

Jak widzimy siebie?
Jak jesteśmy postrzegani przez innych?
Jak chcemy być widziani przez innych?

Jak inni chcieliby nas widzieć?
Kim jest nasza konkurencja ?

itd...





Jak obrać właściwy kurs?
Competitive Strategies



Operational excellence
organizacja, procesy

Customer intimacy

dopasowanie do potrzeb, gwarancje, serwisy

Innovation

Competitive strategies



Case Study #1
Braniff International Airways

1930



http://www.museumofflying.org/wp-content/uploads/Douglas-aircraft-served-many-functions-during-WWII-including-transporting-injured-soldiers.jpgz

Wykorzystanie Douglas DC - 3 podczas II WŚ



K. Lovegrove - Airline: Identity, Design and Culture, 2000

Załoga lini lotniczych w latach 40 XX w.
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Wnętrze Douglas DC - 4



Harding L. Lawrenc
od 1965 Prezes i przewodniczący  

w Braniff
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Loty do środkowych oraz południowo -
 zachodnich części USA, Panamy, 

Ameryki południowej, Europy oraz Azji. 



 Mary Wells Lawrence













http://www.braniffpages.com/dfwterminal2.jpg





http://static.messynessychic.com/wp-content/uploads/2015/01/braniffairline.jpg





Zaproszono projektantów:

Emillio Pucci - Uniformy
Beth Laveine - Obuwie

Alexander Girard - architekt

Dokonano hurtową zmianę 
brandingu firmy 

na wszystkich płaszczyznach



Stewardessa = Gospodyni


















Co zrobili?

- Zmiana myślenia konsumenta 
o liniach lotniczych całej branży oraz 
strachu przed nieznanym 
(silniki odrzutowe)

- Myślenie ‘do przodu’. Wprowadzenie 
trendów obowowiązujących do dzis, 
m.in. zmiana ubiorów stewardess,

- Zmiana kolorów samolotów 
odpowiadających lotom w dane rejony 
- ułatwienie pasażerom odnalezienie 
właściwej drogi

- Nastawienie na jakość obsługi i wygo-
dę: zmiana wnętrz samolotów oraz na-
zwanie Stewardess Gospodynami.

- Przedefiniowanie własnej tożsamości 
i stworzenie jej od podstaw w oparciu 
o Corporate Identity oraz Competitive 
Strategies

- Public Relations: wzbudzenie kontro-
wersji oraz zaproszenie kontrowersyj-
nych artystów do promocji marki



Operational excellence
organizacja, procesy

Customer intimacy

dopasowanie do potrzeb, gwarancje, serwisy

Innovation

Competitive strategies
Gdzie powinna znaleźć się marka Braniff?
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Braniff = Marka buntownicza = Virgin Airlines

60’s 90’s



Komunikacja internetowa



Case Study #2
United Airlines



Według Word Stats

Populacja wynosi 7 340 159 492
Użytkowników 3 675 824 813



Sons of Maxwell



2009

United Breaks Guitars
Dave Carroll








W ciągu jednego dnia został 
obejrzany przez 150 000 osób
Na dzien dzisiejszy widziało go ponad 16 000 000 osób!



Cena akcji United Airlines 
spadła o 10$

Kosztowało to akcjonariuszy
około 180 000 000$



Case Study #3
Universal Orlando Resort



Cindy Gordon
Wiceszefowa marketingu











7 telefonów do blogerów

2 2 3





W ciągu 24 godzin
informacja dotarła do... 



350 000 000 odbiorców



Co ich łączy?

Cindy GordonDave CarrollHarding  
L.Lawrenc



Pomyśleli inaczej.
Cel, Determinacja, Konsekwencja
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