
Brading dla organizacji nonprofit 

I :  Co to Buzz Branding o  którym słyszę? I dlaczego organizacje non-profit nie mogą tego zignorować? 

Wszystko zostaje oznakowane, w taki czy inny sposób - czy to produkt konsumpcyjny, gwiazda filmowa, 

partia polityczna, religia. . . nawet organizacja non-profit. Brandingu nie da się uniknąć, a w 

rzeczywistości powinien on zostać przyjęty przez wszystkie organizacje non-profit. W końcu to tak, jak 

opowiadasz swoją historię i to jest sedno wszystkich działań informacyjnych. Każdy chce zwrócić na 

siebie uwagę. Ale najbardziej zorganizowane, konsekwentnie dostarczane marki to te, na które ludzie 

reagują. Czemu? Ponieważ są to marki, które wyraźnie komunikują się ze swoimi odbiorcami - w 

odpowiedzi ludzie rozumieją, wiedzą i ufają tym markom. Pomyśl o organizacjach non-profit, które 

zyskały twój szacunek i zainteresowanie. Czy możesz podsumować swoje przesłanie marki w kilku 

prostych słowach? Na przykład Public Broadcasting Service (www.pbs.org): Logo PBS - proste czarno-

białe traktowanie trzech twarzy w profilu - przekazuje graficzną wiadomość, że PBS stawia ludzi przed 

zyskiem. A kiedy dostroisz się do PBS, wygląda to i różni się od sieci pod względem wykorzystania 

obrazów, koloru, formatu, typografii. Musi - lub nie zostałaby skutecznie oznakowana. 

Amerykański Czerwony Krzyż (www.redcross.org): Czerwony krzyżyk na tle białego pola, logo 

Czerwonego Krzyża jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. A cechy, które 

przekazuje - neutralność, prostota i uniwersalność - są niezwykle ważnymi atrybutami ogólnej strategii 

marki organizacji. Hasło organizacji mówi: „Razem możemy uratować życie”. Proste, wciągające, 

uniwersalne. W obu przypadkach projektowanie i budowanie marki działa jak pełen szacunku i 

skuteczny partner. W obu przypadkach projekt jest dostępny, graficzny, prosty, zapadający w pamięć 

- stanowi uzupełnienie ogólnego przekazu marki organizacji. Podstawowe potrzeby Czerwonego Krzyża 

obejmowały logo, które mogło natychmiast ostrzegać ludzi - zarówno tych w walce, jak i cierpiących - 

o obecności organizacji. Steff Geissbuhler, partner w Chermayeff & Geismar (www.cgnyc.com), 

nowojorskiej firmie projektowej, która od prawie pół wieku należy do najbardziej wpływowych 

praktyków projektowania tożsamości non-profit, mówi: „Białe pojazdy Czerwonego Krzyża, flagi , 

mundury i namioty są bardzo widoczne w porównaniu z kamuflażem i zmęczeniem bitewnym różnych 

armii. ”Logo, choć niezwykle proste, w rzeczywistości jest nieco bardziej złożone. Geissbuhler, który 

jest Szwajcarem, zauważa: „Po II wojnie światowej Szwajcaria, kraj neutralny, była odpowiednim 

miejscem do negocjowania i ustanowienia wielonarodowej umowy mającej chronić jeńców 

wojennych, która stała się znana jako Konwencja Genewska. Logo Czerwonego Krzyża zostało 

zaprojektowane według szwajcarskiego symbolu narodowego, ale zamiast białego krzyża na 

czerwonym polu umieszczono czerwony krzyż na białym polu. Białe tło oznaczało higienę, a czerwony 

symbolizował krew, a więc życie. ”Obecna tożsamość PBS została zaprojektowana przez partnera C&G, 

Toma Geismara. Kiedy C&G projektuje strategię marki, nie tylko projektuje logo: tworzy podręcznik, 

który zawiera szczegółowe wskazówki dla korzystanie z różnych elementów marki - logo, linii 

znaczników, krojów pisma, formatów i palety kolorów - i zapewnia integralność systemu w czasie. 

"Każda organizacja non-profit naprawdę potrzebuje kogoś na stanowisku autorytetu, który rozumie 

projekt, ponieważ dobry projekt określa strukturę i znaczenie, ”mówi partner C&G Ivan Chermayeff,„ 

podczas gdy mierna konstrukcja pozostawia widza oderwanego i mało inspirowanego ”. Aby upewnić 

się, że strategia marki działa w połączeniu z tożsamość organizacji, jej administracja jest często 

podnoszona do ważnej funkcji personelu, przy czym ogólna strategia kierowana jest przez 

wyznaczonego zarządcę marki (zazwyczaj kierownika wyższego szczebla). Kluczowe elementy tej 

strategii są wdrażane codziennie przez pracowników i zewnętrznych konsultantów, w tym 

projektantów i innych specjalistów ds. Komunikacji. „Zespół” marki z kolei jest odpowiedzialny za 

generowanie wszystkich materiałów komunikacyjnych potrzebnych organizacji - w tym rocznego 

raportu, broszur, papieru firmowego, oznakowania, strony internetowej itd. - w sposób, który 



wzmacnia markę. W tym miejscu opiszę procesy brandingu i projektowania dla organizacji non-profit, 

dużych i małych, i pokażę Ci, jak możesz wykorzystać obie te metody, aby zwiększyć efektywność swojej 

organizacji. Porozmawiam z tobą o tym, jak definiuje się marki, jak znaleźć i pracować z dobrymi 

projektantami i innymi profesjonalistami, którzy rozumieją markę, i mogą pomóc Ci stworzyć strategię 

marki, w ramach Twojego budżetu, która wspiera misję i tożsamość Twojego organizacja. I oczywiście 

dam ci kilka pomysłów na to, gdzie znaleźć fundusze na to wszystko. Ta książka jest przydatnym 

podręcznikiem pełnym studiów przypadku dobrze znanych organizacji non-profit, a także 

praktycznych, kreatywnych podejścia, które pomogą Ci ulepszyć markę, a tym samym stać się bardziej 

skoncentrowaną i skuteczną organizacją. 

Skąd wzięła się ta marka? 

Na najbardziej podstawowym poziomie branding napędzany jest przez ludzką potrzebę odróżnienia 

jednej rzeczy od drugiej. Pomyśl o tych wszystkich starych kowbojach,  których krowy wędrowały po 

zasięgu jakiegoś innego ranczera, powodując wszelkiego rodzaju kłopoty: była to marka ranczera, która 

chroniła jego stado - i jego środki do życia! Na bardziej abstrakcyjnym poziomie organizacyjnym marka 

promuje tożsamość i podstawowe wartości unikalnej kultury, przekazując wiadomości, produkty i 

usługi tworzone przez tę kulturę. Na potrzeby naszej dyskusji „strategia marki” to plan, który 

wykorzystuje unikalny zestaw narzędzi projektowych - logo, paletę kolorów, kroje pisma, formaty, 

obrazy i język - stworzony dla organizacji i zastosowany w każdym pojeździe komunikacyjnym, który 

pomaga przekazać tożsamość marki: raporty roczne, papier firmowy, wizytówki, opakowania, strona 

internetowa, oznakowanie itd. Tak więc marki to nie tylko logo (typowe nieporozumienie), mimo że 

logo jest często kluczowym elementem programu brandingu. Marka wykracza poza namacalne 

elementy projektu do czegoś bardziej abstrakcyjnego i dalekosiężnego. Jako wyraz podstawowych 

wartości Twojej organizacji, twoja marka tworzy oczekiwania i składa obietnice odbiorcom - bez 

względu na to, czy są już urzeczeni (pracownicy, członkowie zarządu), czy też są osobami, które chcesz 

przyciągnąć (wyborcy, fundatorzy, osoby kształtujące opinie) ). Dobrze zrealizowana strategia marki 

zapewnia spełnienie tych obietnic w jasny, zrozumiały sposób, który zaspokaja potrzeby. Z kolei 

lojalność wobec marki - jeden z kluczy do trwałości organizacyjnej - jest uzyskiwana dzięki 

konsekwentnej prezentacji marki i wszystkiego, co sugeruje Twoja marka. 

A teraz słowo o publiczności 

Pomyśl o marce jako grze. A ty jesteś publicznością. Pozostajesz w fabule, kiedy jest to coś, do czego 

możesz się odnieść. Masz empatię dla postaci, które rozumiesz i szanujesz. Rozpowszechniasz słowo: 

To jest gra, którą chcesz zobaczyć! I odwrotnie, wychodzisz na sztukę, która jest myląca lub śmieszna. 

I mówisz wszystkim swoim przyjaciołom, żeby tego nie oglądali. Jeśli dramaturg otworzy się na inną 

sztukę, w zależności od twojego wcześniejszego doświadczenia, będziesz go protekcjonować. Podobnie 

marka rozmawia z tobą, starając się zdobyć twoje zaufanie i lojalność - abyś wrócił do niej ponownie. 

A jeśli ty, publiczność, nie możesz szanować tej marki, jest to dość częste, ponieważ marka nie zdobyła 

twojego zrozumienia i pewności siebie, to marka, która się nie uda. Chodzi o publiczność. 

Markery brandingowe 

Pomyśl o rzeczach w swoim życiu, które są oznakowane - w tym o sobie. Wszystkie te rzeczy wykazują 

w mniejszym lub większym stopniu aspekty czterech markerów marki: 

* Reputacja: Jak dobrze marka jest znana odbiorcom?  

* Szacunek: jak wysoko publiczność  ocenia markę?  

* Trafność: Ile odbiorców marki dba o to, co robi lub co oznacza?  



* Zróżnicowanie: Jak różni się marka od innych? Czy inne marki są podobne?  

 

Wysokie oceny we wszystkich czterech kategoriach oznaczają, że marka jest prawdopodobnie silna i 

odnosi sukcesy. Ale jeśli wątpisz, że sukces jest powiązany z tymi markerami, zastanów się nad swoim 

własnym życiorysem: im wyższe miejsce w tych obszarach, tym bardziej imponujące będzie ono dla 

potencjalnych pracodawców - i odwrotnie, im niższy stopień, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że 

osiągnie sukces. Marka non-profit obiecuje publiczności, którą zwykle włącza do swojej misji - „Służyć 

najbardziej zagrożonym”. Amerykański Czerwony Krzyż obiecuje zachować neutralność w udzielaniu 

pomocy ofiarom katastrof i pomocy ludziom w zapobieganiu i reagować na sytuacje kryzysowe w 

swoich społecznościach. PBS obiecuje pozostać zdystansowanym na arenie komercyjnej, a tym samym 

dostarczać swoim odbiorcom to, co najlepsze w wiadomościach, rozrywce i edukacji. Pewna marka 

wykorzystuje projekt, aby przekazać wiadomość, która przyciąga pożądaną publiczność, wiadomość, 

która tworzy zaufanie do marki, a jednocześnie odróżnia to, co oferujesz - produkt lub usługę - od 

wszystkich innych. Czy interesuje Cię produkt, jeśli nie wiesz, co on robi? Być może. Może być 

zapakowany w sexy opakowanie. Albo może to być na tyle nowatorskie, by wzbudzić twoją ciekawość. 

Ale jeśli marka jest płaska, niewyraźna lub błędna, prawdopodobnie nie utrzyma twojego 

zainteresowania, zdobędzie Twoje zaufanie lub zdobędzie lojalność. To samo odnosi się do organizacji 

non-profit. Niestety, świat non-profit jest przepełniony rozmytymi markami - głównie dlatego, że 

organizacje non-profit są zbyt zajęte skupieniem się na dostarczaniu usług lub pozyskiwaniu funduszy, 

aby rozważyć podstawową działalność brandingu. (Jak na ironię, solidne budowanie marki może 

ogromnie pomóc w tych dziedzinach) Lub, w przypadku nowych organizacji, rzucają się w pościg i 

wybierają nazwę lub projektują logo i przygotowują materiały pomocnicze , cały czas zaniedbując pracę 

nad brandingiem, która ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia trwałej tożsamości. Dodając obrażenie 

do obrażeń, często robią to bez korzystania z porad profesjonalnego projektanta lub sprzedawcy, a 

nawet wkładu z ich zarządu. Skutkiem tego jest niestety brak brandingu: materiały pomocnicze 

organizacji nie kończą się na przekazywaniu jasnego i spójnego przekazu lub, co gorsza, historia 

organizacji nie rezonuje z publicznością, opuszczając organizację, jeśli zarządza przetrwać, walcząc w 

trybie doganiania. Powtarza się: korzyści płynące ze skutecznej strategii marki, choć nie zawsze 

widoczne od razu, są znaczące i w ostatecznym rozrachunku warte czasu i zasobów niezbędnych do ich 

realizacji. Między innymi solidny program brandingowy może: 

* Bardziej efektywnie i efektywnie komunikuj ofertę wartości swojej organizacji.  

* Rozwijaj liczbę odbiorców (w tym członków zarządu, klientów oraz potencjalnych sponsorów i 

pracowników).  

* Motywuj swoją publiczność do rozpowszechniania informacji dla Ciebie. I oczywiście poczta 

pantoflowa jest najlepszą i najtańszą formą reklamy.  

* Poinformuj o kolejnych krokach w zakresie marketingu i programowania.  

 

>Ale może nie wiesz, jak zacząć lub po prostu przeraża Cię cała koncepcja brandingu. Nie martw się. 

Pomoc jest w drodze. Wybrałem dwie powiązane ze sztuką organizacje z Nowego Jorku, aby dalej 

zgłębiać koncepcję brandingu - jedną znaną na całym świecie instytucję kulturalną, a drugą małą, 

inteligentną organizacją non-profit, która wykorzystuje fotografię do odkrywania kreatywności dzieci 

w centrum miasta . Obie mają proste i skuteczne tożsamości marki. I mają jedną wspólną cechę: sztuka 

jest gwiazdą show. 



Stwórz lepsze miejsce: projekt, który nie dominuje 

Stworzono Better Place, organizację non-profit w nowojorskim Lower East Side, która ma wielką, 

ważną misję - pomóc dzieciom ze szkoły publicznej w Nowym Jorku wyrazić się poprzez fotografię i 

kreatywne pisanie projektów. W ten sposób pomagają tym dzieciom wyrazić wizję zmian w 

społecznościach, widzianą ich oczami. Współpracując z innymi programami non-profit i 

Departamentem Edukacji Nowego Jorku, Make a Better Place (lub MABP, 

www.makeabetterplace.org), od 1994 roku pomógł wielu dzieciom znaleźć prawdziwy głos i stać się 

kronikarzami ich młodego życia i czasów. Wyniki są poruszające i potężne. MABP pomógł tym dzieciom 

rozwinąć myślenie. A branding organizacji jest skuteczny i subtelny. Dom MABP przy Orchard Street 

znajduje się w samym sercu taniej dzielnicy Manhattanu. Znak na budynku nadal mówi „Bras Lolita” 

(poprzedni lokator), ale jasna i świeża fotografia widoczna przez szyby w oknach kusi przechodniów do 

galerii / obszaru roboczego MABP. Wewnątrz MABP, Elana Gutmann, współzałożycielka i dyrektorka 

MABP, mówi: „Po raz pierwszy wybraliśmy Steve'a Liskę z Liska + Associates w Chicago, jako naszego 

projektanta. Ponieważ wierzy w fotografię, wiedzieliśmy, że uhonoruje pracę dzieci, a jego projekt i 

oznakowanie będą prawie niewidoczne. To, co dzieci widzą w naszych broszurach, to fotografia 

autorstwa dzieci, które same się z nimi komunikują. I widzą, że ich praca jest pięknie odtworzona. Są 

podekscytowani, ponieważ widzą, że mogą również tworzyć takie prace, dzięki MABP, i że ich praca 

może zostać opublikowana - a to również ich motywuje. ”MABP nadal korzysta z systemu oznakowania 

wystaw, który Liska + Associates zaprojektowała dla nich kilka lat temu. Jest prosty, prosty, a przy tym 

wyrafinowany i pewny użycia koloru. Typografia jest elegancka, ale zaniżona. I działa tak samo dobrze 

dzisiaj, jak wtedy, gdy zaprojektował ją Liska + Associates, ponieważ jest klasyczna. Steve Liska, który 

jest członkiem zarządu MABP i jest uznawany w publikacjach organizacji jako główny sponsor, zawsze 

współpracował z MABP na 100 procentach pro bono. Ale związek jest całkowicie profesjonalny. Mówi 

Gutmann: „Steve po prostu nas nie wyciska; daje nam czas i troskę, których potrzebujemy. Jest aniołem 

- naszym aniołem. ”Liska + Associates zaprojektowała główną broszurę MABP. Głównym obrazem 

wykorzystywanym w materiałach programowych MABP jest ekstremalne zbliżenie pragnącego kwiatu 

(mniszka lekarskiego). Zdjęcie zrobione przez Victora w wieku dziewięciu lat, oddzielonego od matki, 

wyraża nadzieję, że znów będą razem, być może mieszkając w domu, jak w tle. To piękny przykład 

abstrakcyjnego myślenia przekazywanego przez obrazy. Dzieci i nauczyciele - dwie ważne widownie  

dla MABP - zobaczą to i zrozumieją, że są to pomysły dzieci - odzwierciedlone w ich fotografii, a 

następnie rozwinięte w ich piśmie - które mają znaczenie. Inni odbiorcy - na przykład fundatorzy i osoby 

kształtujące opinie - koncentrują się również na dwóch innych rzeczach: doskonałej jakości 

(oznaczającej szacunek dla pracy uczniów) i profesjonalnej realizacji. Prawdopodobnie zauważą 

również, że organizacja jest zaradna i ceniona, o czym świadczy fakt, że projekt broszury został 

opłacony przez grant Ideas That Matter od Sappi (www.sappi.com), międzynarodowej firmy 

papierniczej, co jest faktem widocznym odnotowanym w publikacji. Broszura jest bardzo udana, 

częściowo dlatego, że projekt jest tak wizualny. „Jesteśmy społeczeństwem opartym na obrazie” - 

dodaje Gutmann. „Musimy umieć komunikować się w języku, który wszyscy rozumiemy. Dzieci 

doświadczają, jak czują się obrazy, które widzą. To nie tylko kreda i rozmowa. Nasz proces angażuje 

wiele inteligencji. Dzieci badają i poznają społeczność, zasoby i zobowiązania poprzez refleksję na 

temat własnych doświadczeń, badań, wyjazdów społecznościowych i wywiadów z mieszkańcami 

okolicy. Później są proszeni o stworzenie różnych map, które mogą odzwierciedlać fizyczną topografię 

lub przyjazne dzieciom obszary lub obszary zainteresowania lub zagrożenia. Uczą się myśleć 

abstrakcyjnie, odnosząc obrazy do pomysłów. W tym środowisku aktywnego uczenia się młodzi ludzie 

są w stanie zademonstrować i przekazać swoje zrozumienie, swój światopogląd i indywidualność. W 

ten sposób nawet ci, którzy wcześniej nie osiągnęli sukcesu w tradycyjnych środowiskach 

akademickich, mają szansę zabłysnąć. ”Nowe logo pomaga przekazać ten duch - ramka zawarta w 



papierze firmowym organizacji została opracowana, gdy MABP skrócił swoją nazwę, pierwotnie 

nazwaną Aby uczynić świat lepszym miejscem. Steve Liska powiedział Gutmann i współzałożycielce 

Daniele Robbiani, że nadszedł czas na logo. 

Zatrudniono projektantów Tanyę Quick i Fernando Munoza, którzy pracowali w Liska + Associates. 

Gutmann i Robbiani wyrazili nastrój i przesłanie, które próbowali przekazać. Mówi Gutmann: 

„Koncepcja myślenia o możliwościach myślenia„ poza polem ”była kluczową wartością, którą 

chcieliśmy przekazać. Powstałe w ten sposób logo pomogło nam rozszerzyć pojęcie „ramy”, włączając 

w to takie pomysły, jak możliwości i możliwości, bez utraty odniesienia do fotografii i sztuki ”. 

Projektowanie jest ważne we wszystkim, co robi MABP. Precyzyjne wybory kolorystyczne i 

typograficzne mają kluczowe znaczenie, ponieważ każdy element musi ulepszyć fotografię dla dzieci, 

łącząc się w celu stworzenia jasnego, prostego oświadczenia o organizacji marki, które nie przytłacza 

pracy. Wyzwaniem nie jest przeprojektowanie, elegancki projekt w prosty sposób. Ale MABP udaje się 

to zrobić konsekwentnie we wszystkich mediach. Witryny internetowe stały się główną szansą na 

tworzenie marki dla organizacji różnej wielkości. A jednak projektowanie stron internetowych dopiero 

zaczyna odzwierciedlać ten fakt, po części dlatego, że technologia pod względem wzornictwa była tak 

ograniczona przez tak długi czas, że projektanci po prostu nie byli zainteresowani medium. W rezultacie 

większość witryn internetowych była miejscami, w których wszystko było po prostu wyrzucane na 

stronę główną, pozostawiając zwiedzającym mylące wrażenie organizacji. Teraz, gdy technologia się 

poprawiła, a projektanci mają do dyspozycji więcej opcji i narzędzi, strony internetowe zaczynają 

wyglądać na bardziej zorganizowane, strategiczne, interesujące - i opatrzone marką. Strona 

internetowa MABP (www.makeabetterplace.org) konsekwentnie wykorzystuje elementy projektu 

zawarte w materiałach informacyjnych organizacji, w tym logo, paletę, typografię, grafikę i obrazy, z 

których wszystkie wzmacniają i wzmacniają markę MABP. Ale chociaż każda strona witryny jest prosta, 

ale charakterystyczna, fotografia dziecięca jest zawsze głównym celem. MABP nie osiągnął głównego 

priorytetu. Ale ma dobrą reputację i cieszy się dużym uznaniem w nowojorskiej społeczności 

edukacyjnej: zbudowany na solidnej i solidnej fundacji, jest gotowy do rozwoju, a tak jak ma to miejsce, 

jest w stanie dalej rozwijać i wykorzystywać system projektowania funkcjonuje od samego początku. 

Niemniej jednak jego usługi można naśladować. W związku z tym wyzwaniem dla MABP jest 

rozpowszechnianie informacji o tym, co robi, w wyjątkowy sposób i przekazywanie poglądu, że nikt nie 

może tego zrobić lepiej lub mądrzej. Branding i projektowanie będą kluczowymi sojusznikami w tym 

wysiłku, ponieważ są one głównym sposobem, w jaki organizacje mogą odróżnić się od swoich 

konkurentów. 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej: Zmiana jako szansa 

Muzeum Sztuki Współczesnej (www.moma.org) lub MoMA, jak to pieszczotliwie znane mecenasom 

sztuki na całym świecie, zostało założone w 1929 r. Przez trzy kobiety z ośmioma odbitkami i jednym 

rysunkiem; od dziesięcioleci stała się prawdopodobnie najważniejszym muzeum sztuki nowoczesnej i 

współczesnej na świecie. Aby jednak utrzymać swoją pozycję, MoMA (zwany także „nowoczesnym”) 

zdał sobie sprawę, że musi się rozwijać. Tak więc, gdy budynek sąsiadujący z jego lokalizacją na 

Manhattanie przy ulicy West 53rd stał się dostępny w 1996 r., Powiernicy MoMA postrzegali to jako 

wyjątkową okazję do rozszerzenia i udoskonalenia swoich galerii - które stały się niewystarczające do 

prezentacji wielkiej sztuki współczesnej - jednocześnie powiększając jego placówki edukacyjne. Ale 

plan stanowił dylemat: Co zrobić ze światowej sławy kolekcjami MoMA w ciągu trzech lat wymaganych 

do ukończenia ekspansji? A co ze sklepem projektowym i kinem MoMA, które były ważnymi 

elementami edukacyjnymi w instytucji? Czy budowa i towarzyszące jej zakłócenia przyniosą więcej 

szkody niż pożytku? Czy MoMA może przetrwać trzy lata ograniczonej widoczności i potencjalnej utraty 

znacznych kwot zarobionych dochodów? Były to prawdziwe i poważne obawy. Ale jednocześnie 



powiernicy zdali sobie sprawę, że szansa na ekspansję w zatłoczonym centrum Manhattanu była okazją 

do stworzenia, a ponadto przyniosła możliwość nie tylko znacznego zwiększenia wpływu MoMA w 

świecie współczesnej sztuki , ale także wzmacniać jej markę. Podjęto więc decyzję o zakupie sąsiedniej 

nieruchomości i zamknięciu muzeum, aby umożliwić proponowaną rozbudowę. W międzyczasie 

przeniesiono kolekcje 53. Ulicy i wystawiono nowe wystawy w tymczasowym domu w dzielnicy 

Queens; nowa lokalizacja nazywa się MoMA QNS. Centrum filmowe i jego działalność zostały 

przeniesione do małego kina na Manhattanie. Urzędnicy MoMA postanowili również zająć się 

potencjalną utratą przychodów, otwierając dwa nowe sklepy wzornicze (ważną część strumienia 

przychodów MoMA) - jeden w tymczasowej lokalizacji w Queens, a drugi w bogatej w galerię dzielnicy 

Soho na Manhattanie - zachowując oryginalny sklep na West 53rd Street otwarte w okresie odbudowy. 

Branding - lub zmiana marki - instytucji, która już miała bardzo wyraźną i ukierunkowaną tożsamość, 

byłaby kluczowa dla sukcesu lub porażki planowanej ekspansji MoMA. Ed Pusz był siłą napędową marki 

MoMA QNS i był dyrektorem kreatywnym MoMA od czasu rozpoczęcia kampanii kapitałowej na rzecz 

rozbudowy lokalizacji 53. Ulicy w 1998 roku. Mówi: „Przed przeprowadzką do Queens nie mieliśmy 

potrzeby dużego brandingu. Mieliśmy nasze logo, zaprojektowane przez Chermayeffa i Geismara w 

latach 60. XX wieku, które było stosowane bardzo prosto na szyldach, papierze firmowym, produktach 

i broszurach. Tak więc MoMA QNS była pierwszą okazją, którą od dawna mieliśmy do powiedzenia, kim 

jesteśmy i czym się stajemy ”. Logo MoMA QNS (system projektowania BaseDesign) było kluczowym 

elementem charakterystycznego i współczesnego wyglądu marki, gdy MoMA był w Queens. Proste 

rozwiązanie typograficzne obejmuje skrót „Queens” powszechnie używany w nowojorskich metrze 

(QNS), a słynny skrót MoMA jest pogrubiony, bezpośredni krój, tworząc uderzający kształt. „W swojej 

prostocie skrót MoMA wykracza poza język” - mówi Ruth Kaplan, zastępca dyrektora muzeum ds. 

marketingu i komunikacji. „Uważamy, że ludzie rozpoznają go po prostu dzięki jego kształtowi”. 

Odważna prostota logo pozwoliła na manipulowanie nim i jego renderowanie w trzech wymiarach bez 

zmniejszania jego integralności. Ruth Kaplan dodaje: „Nieustannie przeprowadzamy ankiety wśród 

naszych gości. Wiedzieliśmy więc z dużym wyprzedzeniem, że jednym z głównych problemów 

związanych z naszym ruchem będzie to, że goście zatrzymani będą musieli podróżować do Queens - o 

przekroczeniu East River i nie wiedząc, czego się spodziewać po drugiej stronie. Co ciekawe, było to 

znacznie więcej. Problem dla nowojorczyków niż dla turystów. Tak więc marka MoMA QNS była 

początkowo związana z transportem publicznym, ruchem i zmianami. ”MoMA mógł wykazać 

ambiwalentność wobec przeniesienia z eleganckiej West 53rd Street do szorstkiej, surowej części 

przemysłowej zewnętrznej dzielnicy, ale zamiast tego zdecydował się na przeniesienie do Queens z 

pewność siebie, dosłownie krzycząc z dachów. 

Połączenie Queens zaczęło się w 1999 r., kiedy MoMA związał się z P.S. 1, bardzo popularne i odnoszące 

sukcesy centrum sztuki współczesnej z siedzibą w Queens od 1971 roku. W ramach aranżacji zespół 

projektowy MoMA poprawił logo dla P.S. 1 (www.ps1.org), aby włączyć logo MoMA w odpowiednio 

podrzędny sposób, pozwalając na oryginalne P.S. 1 logo, które pozostanie dominującym elementem 

nowego projektu. Ważne jest, aby pamiętać, że dla P.S. 1 urzędnicy zatrudnili zewnętrznych 

konsultantów projektowych Lorraine Wilde i William Drenttel do oceny P.S. 1 marka, która 

doprowadziła ich do podjęcia tych decyzji. Skrupulatne planowanie jest wysoko cenione przez MoMA. 

Sugerowanie dziecięcej ciekawości, P.S. 1 mieści się w dziewiętnastowiecznym budynku szkolnym 

(wszystkie szkoły publiczne w Nowym Jorku są ponumerowane i zaczynają się od „PS”) i znajduje się w 

Queens w pobliżu dzielnic takich jak Long Island City i Astoria oraz Fort Greene, Williamsburg i 

Greenpoint w Brooklyn, które stały się popularne wśród artystów w ostatnich latach. Nic dziwnego, że 

wyniki przeprowadzki do Queens były zaskakujące dla MoMA. „Matisse-Picasso”, drugi duży koncert 

w MoMA QNS w drugim roku, okazał się wielkim sukcesem i był regularnie wyprzedawany. Autobusy 

wahadłowe przewoziły zwiedzających muzeum z West 53rd Street do drzwi wejściowych MoMA QNS, 



a także trafiały do P.S. 1, zaledwie dziesięć minut drogi .Kawiarnie i sklepy z pamiątkami w obu 

obiektach MoMA zapewniają zaopatrzenie, markowe pamiątki i dochód dla muzeum. Kampania 

rebrandingowa zwiększyła również zainteresowanie muzeum dzięki nowym lokalizacjom. 

Niekonwencjonalne i, w niektórych przypadkach, śmiałe decyzje zespołu MoMA zmodernizowały nieco 

markę, sprawiając, że wydaje się ona bardziej odpowiednia do czasów, jednocześnie wzmacniając jej 

reputację jako wiodącej instytucji w dziedzinie sztuki współczesnej. Część tego znaczenia wyraża 

obecność, którą MoMA ma obecnie w sieci. Strona internetowa MoMA (www.moma.org) wyraźnie 

przekazuje atrybuty ukryte w marce MoMA: prostota, prostota, uczciwość i konserwatyzm. Wraz z 

obecną ekspansją - i zwiększoną liczbą operacji powiązanych z MoMA - witryna stała się jeszcze 

ważniejsza dla marki, łącząc ze sobą wiele komponentów w sposób sugerujący, że suma jest większa 

niż części. Architektura nowego MoMA (zaprojektowanego przez Yoshio Taniguchi) zaskoczyła wielu: 

nie jest to najbardziej nowoczesny budynek na Manhattanie. Ale to doskonale odzwierciedla markę 

MoMA - MoMA o sztuce, a nie o architekturze. Głównym wyzwaniem MoMA na przyszłość jest 

utrzymanie jego znaczenia - i jego dynamicznej tożsamości - teraz, gdy powrócił na swoją 53. ulicę z 

gromkimi brawami i rekordową frekwencją. Ekscytujące jest przewidywanie, co zespół projektowy 

MoMA wymyśli w następnej kolejności - i może to być największy komplement, jaki może otrzymać 

marka. 



Anatomia skrótu projektowego: zacznij skupiać swoją markę non-profit 

To ludzka natura, aby ludzie identyfikowali się z celebrytami, których widzą, czytają i słyszą w mediach. 

W rzeczywistości często rozwijają lojalność wobec celebrytów w oparciu o to, co wiedzą lub myślą, że 

wiedzą o postrzeganych wartościach i systemach przekonań tych gwiazd. Gwiazdy zdolne do projekcji 

obrazu, który wydaje się bezpośredni, konsekwentny, godny podziwu i autentyczny - sądzą, że Hillary 

Clinton, Bono lub Dalajlama - zazwyczaj mają bardziej lojalnych zwolenników niż celebrytów, którzy są 

postrzegani jako życzliwi lub podstępni. W tym samym sensie, aby być skutecznym, branding musi mieć 

jasność i wyrazistość. Podobnie jak skuteczna marka gwiazd, marka Twojej organizacji musi 

przekazywać kluczowe wartości Twojej organizacji - wartości zakorzenione w jej podstawowych 

działaniach - jeśli masz nadzieję na rozwój lojalnego zwolennika. Dlatego tak ważne jest, aby Ty, Twój 

Zarząd i Twoi koledzy - ludzie, którzy każdego dnia pracują nad tym, aby nasza organizacja non-profit 

odniosła sukces - angażują się w proces brandingu i angażują się w niego, począwszy od stworzenia 

projektu krótki. Podsumowując misję, wartości i osobowość organizacji, skrót projektu jest 

niezbędnym narzędziem, które przy odrobinie szczęścia i ciężkiej pracy doprowadzi do rozwoju marki, 

która skutecznie przekazuje to, co Twoja organizacja robi i oznacza ,że nie ma wątpliwości, że zarząd 

musi podpisać się pod marką organizacji. Ale po pierwsze, zarząd musi mieć jasną kontrolę nad misją i 

wizją organizacji, aby móc wskazać kierunek. 

Niestety wiele organizacji non-profit zbyt szybko przekazuje branding organizacji zewnętrznemu 

konsultantowi i przyjmuje raczej reaktywne niż proaktywne podejście do procesu. Co gorsza, wielu 

konsultantów, którzy pracują z organizacjami non-profit, całkowicie pomija opracowanie projektu. Jak 

konsultanci mogą opowiedzieć twoją historię bez ciebie? Odpowiedź brzmi, że nie mogą - a próba 

dokonania tego często prowadzi do niepożądanych konsekwencji, z których nie najmniejszą jest 

możliwość, że Twoja organizacja będzie musiała żyć z nieefektywną, na wpół upieczoną marką. Chociaż 

posiadanie krótkiego opisu projektu nie gwarantuje, że Twoja organizacja non-profit może uniknąć 

tego losu, dokładne i dobrze skonstruowane wytyczne mogą w znacznym stopniu przyczynić się do 

stworzenia solidnej podstawy do budowy Twojej marki i zapewnić, że Ty i Twoi zewnętrzni konsultanci 

jesteście na ta sama strona na początku procesu. Zaczynasz od dostarczenia kreatywnemu zespołowi 

informacji, których potrzebują, aby pomóc ci opowiedzieć swoją historię. 

Przedstawienie Skrótu Projektu 

Kiedy siadasz do opracowania krótkiego opisu projektu, pamiętaj o następujących kwestiach: 

1. Profil: co robi Twoja organizacja? I dlaczego to ma znaczenie? Bądź tak zwięzły, jak to tylko możliwe, 

i upewnij się, że w odpowiedzi zareagujesz na swoją misję i wartości. 

2. Kontekst: Co dzieje się dzisiaj na świecie, dzięki czemu Twoja misja jest trafna i atrakcyjna dla 

odbiorców docelowych? 

3. Pozycjonowanie: Jaka jest relacja organizacji z innymi, które mają podobną wielkość i misję? 

Pamiętaj, aby dołączyć logo swoich konkurentów i adresy URL stron internetowych, abyś mógł 

zobaczyć, jak te organizacje pasują do twojego wszechświata i odwrotnie. 

4. Odbiorcy: Wymień swoich odbiorców, zaczynając od głównej grupy odbiorców (np. Wyborców) i 

kontynuując poprzez odbiorców wtórnych i wyższych (fundatorzy, zarząd itp.). Teraz zadaj sobie 

następujące pytanie: do kogo próbujemy dotrzeć, czego jeszcze nie mamy? Jakie są wartości naszej 

publiczności, które już dostarczamy lub które możemy zapewnić? Czy mamy jakieś dane badawcze lub 

demograficzne dotyczące naszych odbiorców, które możemy udostępnić zespołowi kreatywnemu? 



5. Osobowość marki: Jak opisałbyś osobowość swojej organizacji? Jak społeczność postrzega Twoją 

organizację? Czy jesteś pozytywnie postrzegany? Czy jesteś postrzegany jako aktywny i zaangażowany 

lub tak odległy i odległy? Czy jesteś młodą organizacją lub dobrze ugruntowaną? (Jeśli nie znasz 

odpowiedzi na te pytania, być może będziesz musiał przeprowadzić badania). 

6. Obecna sytuacja: Jaki aspekt Twojej obecnej sytuacji spowodował potrzebę nowej lub zmienionej 

strategii marki? 

7. Budżet: ile chcesz wydać? Tak, trudno jest sformułować budżet, gdy nie wiesz, jakie jest rozwiązanie, 

ale powinieneś znaleźć sposób, aby dać zespołowi kreatywnemu wyobrażenie o tym, ile chcesz / 

możesz zainwestować w ten proces. Na przykład, powiedz projektantom, jak duży jest Twój personel i 

jak bardzo polegasz na wolontariacie. Jeśli nie mogą sobie pozwolić na pracę pro bono, muszą naliczyć 

opłatę zgodnie z tym, co muszą zrobić w ramach projektu, podczas obliczania zniżki non-profit w ich 

opłacie, jeśli jest to właściwe. 

8. Harmonogram / terminy: Jakie są ramy czasowe projektu? Czy są terminy, które bezwzględnie muszą 

być spełnione (np. Data konkretnego wydarzenia lub rocznicy)? 

9. Media projektowe: jakich materiałów będziesz potrzebować? Podstawowa broszura? Raport 

roczny? Strona internetowa? Papier firmowy, karty, koperty? Plakaty lub oznakowanie? Prezentacja 

PowerPoint lub kawałek multimedialny? 

10. Wymagania techniczne / praktyczne: Czy istnieją określone wymagania, które muszą zostać 

określone przed procesem projektowania? Na przykład, czy twoja organizacja musi korzystać z pracy 

związkowej? A co z zasobami przyjaznymi dla środowiska, takimi jak papier z recyklingu lub atramenty 

sojowe? Podwójne platformy komputerowe do szablonów (Mac i PC)? Będziesz chciał zrobić notatkę 

w skrócie, jeśli tak jest. 

Markery brandingowe 

Sprawdź, cztery znaczniki - reputacja (jak dobrze znana jest twoja organizacja?); szacunek (jak bardzo 

myślą o swojej organizacji?); trafność (jak ważna jest misja i działania Twojej organizacji dla obaw 

docelowych odbiorców?) i i zróżnicowanie (czy istnieją inne organizacje, które robią to, co robi twoja 

organizacja? Czy twoja organizacja różni się od innych organizacji w umysłach docelowych 

odbiorców?). 

Markery brandingowe powinny być dołączone do każdego zestawu narzędzi organizacji non-profit. Aby 

zobaczyć dlaczego, narysuj prosty wykres w kształcie litery L, z czterema znacznikami rozmieszczonymi 

wzdłuż osi pionowej i liczbami od 1 do 10 rozmieszczonymi wzdłuż osi poziomej. Teraz zadaj sobie 

pytanie: jak cenna jest Twoja organizacja dla odbiorców? Jeśli masz powody, by sądzić, że 50% 

odbiorców wie o twojej organizacji, umieść X powyżej 5 obok „reputacji”. Organizacja jest całkowicie 

wyjątkowa i dlatego nie ma konkurencji (dobra dla ciebie!), daj sobie 10 punktów obok „różnicowania” 

i tak dalej, aż ocenisz wszystkie cztery markery. Identyfikacja słabszych markerów pozwala wiedzieć, 

nad czym należy pracować, podczas gdy silniejsze wskazują, na co można liczyć. Silne marki mogą mieć 

słabe markery, ale niektóre są bardziej niepokojące niż inne. Na przykład, jeśli twoja marka jest 

wyjątkowa i szanowana, ale nie ma znaczenia dla głównej grupy odbiorców, masz poważny problem. 

Jeśli z drugiej strony Twoja marka jest wysoce odpowiednia i szanowana, ale nie jest szczególnie znana, 

nadal masz problem, ale można go łatwiej naprawić. Dlatego ważne jest, aby zespół kreatywny wiedział 

na początku procesu projektowania, jakie są mocne i słabe strony Twojej marki - aby zespół mógł grać 

z mocnymi stronami, jednocześnie minimalizując swoje słabości. 

Branding przez konsultacje 



Teraz, gdy zapoznałeś się z podstawowymi elementami streszczenia projektu, następnym krokiem jest 

upewnienie się, że dyrektor wykonawczy organizacji i pracownicy wyższego szczebla - współpracujący 

z zewnętrznymi konsultantami w razie potrzeby - są zaangażowani w opracowywanie briefu. Po 

zakończeniu briefu przedstaw go do przeglądu. Carolyn Patterson, emerytowany prezes Governance 

Matters, mówi: „Nie ma wątpliwości, że zarząd musi podpisać się pod marką organizacji. Ale po 

pierwsze, zarząd musi mieć jasną kontrolę nad misją i wizją organizacji, aby móc nadawać kierunek ”. 

Być może myślisz, że twoi członkowie zarządu są niezainteresowani lub niezdolni do myślenia o 

zagadnieniach projektowych i strategiach marki. W takim przypadku sugerowałbym, że jeśli chodzi o 

kwestie designu i brandingu, członkowie zarządu mogą być skuteczni tylko wtedy, gdy rozumieją te 

kwestie w kontekście. I to jest jeden z ważnych celów projektu. Pozwól, że opowiem ci historię. Beth 

Fredrick, wiceprezes ds. Komunikacji i rozwoju w Alan Guttmacher Institute w Nowym Jorku, i dwóch 

jej kolegów miało jakiś czas temu  problem: większość publikacji Instytutu (których jest wiele) nie 

wyglądało podobnie. Jak zauważył Fredrick: „Każda publikacja skierowana jest do różnych odbiorców i 

służy innemu celowi. Ale z drugiej strony nikt nie widzi ich wszystkich razem. Czy istnieje lepszy sposób 

na ich ujednolicenie i promowanie wizerunku Instytutu? ”Miała rację. Chociaż publikacje jej organizacji 

wywodziły się z tej samej kultury instytucjonalnej, niektóre z nich miały odważny i nowoczesny wygląd, 

podczas gdy inne były dość stonowane i naukowe - i nie było żadnego związku między różnymi 

wyglądami i wzorami. Bez motywu jednoczącego publikacje miały tendencję do rozmazywania 

unikalnych atrybutów Instytutu Guttmachera i, jeśli chodzi o branding, wzajemnie się anulowały. 

Sugerowałem, że to, czego potrzebowała Beth i jej koledzy, to dialog instytucjonalny, który zawierał 

misję i skupiał się na opracowaniu briefu projektowego, który posłużyłby jako trampolina do spójnej 

strategii marki. Beth powiedziała , że 1) ona i jej koledzy mieli przywitać nowego szefa firmy, który zna 

się na marce, i była to idealna okazja, by zacząć rozmawiać o marce, 2) w procesie tym powinni 

uczestniczyć pracownicy wyższego szczebla i zarząd, 3 ) brief powinien zawierać cel każdej publikacji 

oraz opis, w jaki sposób odnosi się ona do ogólnej marki. Ta ostatnia służyłaby skupieniu wszystkich 

zainteresowanych stron, w tym zarządu i personelu wyższego szczebla, na danym zadaniu. Jak później 

zauważyła Beth: „Trudną częścią jest to, skąd pochodzi dyrektywa. Wszyscy zaangażowani w twoją 

organizację potrzebują mentalności marki; w przeciwnym razie prawdziwym wyzwaniem jest 

wykorzystanie projektu w strategiczny i skuteczny sposób. Ta dyrektywa pochodzi z góry. Beth 

zrozumiała, że każda organizacja, niezależnie od wielkości, prędzej czy później musi zmagać się z 

własnymi problemami związanymi z brandingiem. Organizacje non-profit, które są w stanie dostarczyć 

wytyczne projektowe swoim zespołom kreatywnym i wprowadzić kluczowych pracowników i członków 

zarządu do procesu mają większe szanse na znalezienie właściwej drogi - drogi do skutecznej marki - 

niż organizacje, które starają się dotrzeć tam bez mapy lub udziału kluczowych interesariuszy. Istnieją 

oczywiście wyjątki, a fakt, że niektórym organizacjom udaje się skutecznie oznakować marką bez skrótu 

projektowego lub wpisowego z tablicy, nie powinien być traktowany jako argument za przyjęciem tego, 

co siedzi w twojej spodniach podejście do brandingu. Tak często jak nie, ich sukces można przypisać 

specjalnym talentom jednej lub dwóch osób i więcej niż odrobinie szczęścia. Mając to na uwadze, oto 

mała organizacja non-profit, która była w stanie wykorzystać potężne talenty założycieli w silnej i 

skutecznej marce. 

PUPS: Odkrywanie marki 

Fort Greene Park Users and Pets Society (PUPS), organizacja członkowska prowadzona przez 

wolontariuszy w dzielnicy Fort Greene w Brooklynie, jest tak nowa i mała, że nadal nie otrzymała listu 

od IRS. Ma mały zasięg i niewiele finansowanie. Mimo to zaczął się pięknie, pod względem marki. Jeśli 

chodzi o wyrażanie podstawowych wartości i wdrażanie strategii marki, jej mocne strony to: 



* Deklaracja misji PUPS jest prosta i ustanawia wyjątkową pozycję organizacji: „Jesteśmy 

odpowiedzialnymi właścicielami psów, którzy wierzą, że aby cieszyć się pięknem parku  musimy 

posprzątać po naszych psach, utrzymać nasze psy pod kontrolą i uniemożliwić naszym psom 

zaszkodzenie krajobrazowi parku.  

* Odbiorcy organizacji są łatwo definiowani. Główną publicznością, liczącą setki osób, jest każdy, kto 

chodzi ze swoim psem w parku Fort Greene. Do drugorzędnych odbiorców należą: urzędnicy i 

pracownicy Departamentu Parków w Nowym Jorku, mieszkańcy Fort Greene, którzy korzystają z parku, 

ale nie mają psów i stowarzyszeń sąsiedzkich. 

* Organizacja regularnie bada swoich członków i włącza wiele komentarzy / pomysłów 

wygenerowanych przez te ankiety do swoich działań i materiałów, aby upewnić się, że pozostaje 

aktualna i reaguje na swoich członków, jednocześnie świadomi potrzeb innych odbiorców. 

* Skrócona forma nazwy organizacji, PUPS, jest krótka, sprytna, odpowiednia i łatwa do zapamiętania 

- wszystkie cechy, które wzmacniają markę. Dodatkowo ma odrobinę kaprysu, co jest również w pełni 

właściwe, ponieważ dobra zabawa jest jedną z kluczowych wartości, za którymi opowiada się 

organizacja. 

* Organizacja nie ma konkurencji, więc jest bardzo zróżnicowana w umysłach docelowych odbiorców. 

* Strona internetowa PUPS (www.fortgreenepups.org) jest jasna, dobrze zaprojektowana i pełna 

wartościowych zasobów dla członków. Co więcej, organizacja prezentuje jasno określone cele krótko- 

i długoterminowe bezpośrednio na stronie i informuje odwiedzających witrynę o osiągnięciu celu. 

Jaskrawo kolorowe linki przyciągają uwagę do wielu działań organizacji. 

* Organizacja ma dobre instynkty marketingowe. Jej produkty - T-shirty i kalendarz - współgrają z 

docelowymi odbiorcami organizacji i wzmacniają jej markę, jednocześnie generując przychody. Ludzie 

nigdy nie są przedstawiani - tylko dorozumiani - w kalendarzu, a rzadko na stronie internetowej. To 

pozwala skupić się na szczeniętach. Ludzie zachwycają się tym kalendarzem - to gorący sprzedawca. 

Jeden członek wysłał kopię do przyjaciela w New Jersey, który domagał się więcej, mówiąc: „Właściwie 

znasz te psy?”, Jakby były gwiazdami! 

Niespodzianka niespodzianka! Do niedawna PUPS był prowadzony przez zaledwie dwie osoby - 

projektanta graficznego Amy Hecht i Kath Hansen, specjalistę ds. marketingu (z dużym wsparciem ze 

strony męża księgowości Amy, Maurice van Swaaij). Razem Hecht i Hansen opracowałyi markę PUPS, 

w tym jej opisy misji / wartości, logo, stronę internetową i produkty generujące dochód. Ale to właśnie 

dlatego, że PUPS jest niewielki, w połączeniu z faktem, że Hecht i Hansen są profesjonalistami ds. 

Projektowania / marketingu, organizacja była w stanie opracować silną markę w opłacalny sposób bez 

korzyści z pisemnego streszczenia projektu: wszystko było w ich bardzo profesjonalne głowy. 

Częściowo dzięki skutecznemu brandingowi, członkowie PUPS „zdobywają” organizację i pojawiają się 

w dużych ilościach na imprezy. A ponieważ są w stanie opisać, co robi w prostym, łatwym do 

zrozumienia języku, wydają się być również doskonałymi promotorami słownymi swojej wartości dla 

społeczności. Niedawno, kiedy Hecht i Hansen zdali sobie sprawę, że muszą poszerzyć szeregi 

przywódcze organizacji, wystosowali wezwanie do innych zaangażowanych i byli mile zaskoczeni, gdy 

dziesiątki członków (w tym znakomici specjaliści od projektowania i fotografii) zgłosili się na ochotnika. 

Dzięki różnym nowym planom na desce kreślarskiej PUPS Hecht, Hansen i ich koledzy pracują już nad 

formalnym streszczeniem projektu, które posłuży jako przewodnik dla przyszłej ekspansji organizacji. 

Więc teraz też powinieneś być na dobrej drodze do opracowania krótkiego opisu projektu, nakłonienia 

dyrektora generalnego i menedżerów wyższego szczebla do zastanowienia się nad kwestiami 

związanymi z brandingiem oraz do zapewnienia najlepszych życzeń swojego zarządu 



 



Role i obowiązki zespołu ds. brandingu 

Budowanie konsensusu jest kluczowe dla powodzenia procesu brandingu. W ostatnim rozdziale 

mówiłem o znaczeniu prowadzenia badań na początku procesu projektowania. Zarysowałem, co kryje 

się w skrócie do projektu, i opowiedziałem o tym, jak wprowadzić wszystkich na tę samą stronę marki. 

Do tej pory jestem pewien, że zastanawiasz się, kto jest odpowiedzialny za to wszystko razem. Na 

początku procesu brandingu osoba (lub dwie) może się wyróżniać jako posiadająca niezbędne 

uprawnienia, instynkty i dążenie do rozwoju marki. Ta osoba (lub grupa osób) musi pochodzić z twojej 

organizacji. Może to być twój dyrektor wykonawczy lub inna osoba na wysokim szczeblu i / lub członek 

zarządu. Ale niezależnie od tego, kto to jest, ta osoba (lub grupa ludzi) powinna posiadać następujące 

elementy: 

* Ostrość wizualna / werbalna 

* Możliwość abstrakcyjnego myślenia 

* Zorganizowany, ale elastyczny styl zarządzania 

* Możliwość efektywnej pracy w ramach grupy 

* Szacunek jego rówieśników 

Po wybraniu tej osoby (lub grupy) należy ją wyznaczyć jako stewarda marki. Zadaniem stewarda marki 

jest wzięcie surowych informacji zebranych w początkowej fazie badań, a następnie zebranie 

formalnego streszczenia projektu. Podczas gdy wszystkie majtki projektowe są różne, dobrymi udaje 

się zapewnić kontekst dla marki, wyjaśnić potrzebę nowej lub zmodernizowanej marki zespołowi i 

projektantowi, określić cele procesu brandingu i zebrać oddziały wokół wysiłku . Ten ostatni punkt nie 

może być zawyżony: budowanie konsensusu ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia procesu 

brandingu. Każdy, kto ma udział w marce - członkowie zarządu, pracownicy, fundatorzy, wyborcy, 

konsultanci, osoby opiniotwórcze - powinien poczuć, że jego poglądy i obawy zostały ujęte w 

streszczeniu projektu. Powód jest prosty: ułatwia nabór i zwiększa wiarygodność procesu, co skutkuje 

bogatszą, silniejszą marką. Dlatego pierwszym obowiązkiem dobrego zarządzania marką jest 

upewnienie się, że ostateczny projekt jest całościowy, a piłka toczy się we właściwym kierunku. 

Długi i krótki 

Jak już wspomniałem, każdy projekt jest wyjątkowo uporządkowany, a jego długość jest bardzo 

zróżnicowana. Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MoMA) przygotowało kilka ekspertyz na temat jego 

ekspansji i chociaż strategia, na której się opierała, była odważna i odważna (a jej wytyczne były dalekie 

od krótkich), proces, w który się zaangażował, jest dobrym modelem dla każdej organizacji non-profit, 

biorąc pod uwagę gruntowny remont marki. Ed Pusz, dyrektor ds. Projektowania w MoMA i jeden z 

jego zarządców, przypomina o wysiłkach muzeum mających na celu stworzenie krótkiego opisu 

projektu na podstawie konsensusu. „Przeprowadziliśmy serię debat na temat przyszłości muzeum. 

Skrót, który wykorzystaliśmy dla architektów, opierał się w dużej mierze na tych dyskusjach. Od tego 

czasu napisaliśmy kilka briefów dotyczących innych części strategii. Krótki opis jest nieocenionym 

narzędziem do procesu projektowania. Ludziom łatwo jest dać się złapać w to, co im się podoba, a 

czego nie. Ale kiedy masz krótki opis, zawsze możesz powrócić do pomysłów, które zostały w nim 

uzgodnione. ”Jedną rzeczą, której nie powinno się robić, jest dyktowanie projektu tożsamości wizualnej 

organizacji. Zamiast tego powinien odnosić fakty informacyjne i uzasadnione opinie na temat bieżącej 

tożsamości organizacji i / lub pomysłów dotyczących ogólnej tożsamości. Na przykład w skrócie MoMA 

zawarto sześciostronicowe streszczenie wykonawcze, w którym nakreślono historię muzeum, jego 

miejsce w globalnej społeczności artystycznej, jego misję i zaangażowanie w tę misję, cele jej ekspansji 



oraz, w brutalnie uczciwy sposób, wyzwania stanął twarzą do przodu. Celem było i powinno być, aby 

wszystko wyciągnąć na stół i zgodzić się na piśmie. Ponieważ projektowanie ostatecznie wiąże się z 

podejmowaniem wielu subiektywnych decyzji (dotyczących koloru, typografii, formy itp.), Krótki 

projekt pomaga chronić przed irracjonalnością wkraczającą i prawdopodobnie rujnującą proces. Jeśli 

jesteś w stanie wskazać coś, co zostało powiedziane w skrócie, masz większą szansę na zwarcie osoby, 

która mówi: „Nie możemy użyć czerwonego. Naprawdę nienawidzę czerwonego ”. Jak zauważa Pusz,„ 

wykolejenie procesu brandingu wymaga tylko jednej osoby. Krótkie zachowanie pociągu na torach. ” 

Oczywiście nie każda organizacja non-profit będzie chciała lub będzie dysponować zasobami 

umożliwiającymi stworzenie szczegółowego opisu projektu z sześciostronicowym streszczeniem 

wykonawczym. W wielu przypadkach wystarczająca może być swobodna rozmowa z udziałem różnych 

zainteresowanych stron i wykorzystanie informacji zebranych w początkowej fazie badań. Ale 

niezależnie od tego, jak zdecydujesz się podejść do tego, należy podjąć decyzję wcześnie o tym, ile 

jedności jest wymagane, aby proces postępował dalej. Którzy odbiorcy muszą kupić strategię marki? 

Personel? Tablica? Twoi fundatorzy? Odpowiedź na to pytanie powinna powiedzieć, co trzeba zrobić, 

aby osiągnąć konsensus. 

Największe wyzwanie projektowe: projektowanie dla projektantów 

Bart Crosby z Bart Crosby Associates (www.crosbyassociates.com), członek AIGA i czcigodny projektant 

graficzny, opracował markę AIGA kilka lat temu - gigantyczne i trudne wyzwanie od czasu AIGA, z 

czterdziestoma sześcioma rozdziałami i 15 000 członków, jest uznaną organizacją krajową dla grafików. 

Crosby został wybrany do kierowania procesem brandingu ze względu na jego oddane oddanie 

zasadom organizacji i jego doskonałą reputację jako projektanta marki. Jednym z jego pierwszych 

kroków było opracowanie „Branding the AIGA”, po prostu zaprojektowanego dokumentu, który 

przedstawił sytuację i wyjaśnił, na czym polega branding i dlaczego ważne jest, aby AIGA była 

oznakowana. Zostało to rozesłane do całego członkostwa organizacji, w tym kilku wybitnych grafików, 

którzy zostali wybrani do konsultacji z nim podczas opracowywania marki. Po zakończeniu strategii 

zmiany marki Crosby opracował podręcznik brandingu, aby pokazać, w jaki sposób zastosować logo 

AIGA w sposób markowy, ale elastyczny. Zauważ, że nowy logotyp jest starannie zawarty w stałej 

pozycji wewnątrz pudełka. Podręcznik jest odpowiednio zatytułowany „Thinking Inside the Box”. Został 

także rozesłany do wszystkich członków i do wszystkich osób pracujących nad projektami związanymi 

z tworzeniem markowych materiałów dla AIGA. „Branding the AIGA” funkcjonował nieco jak skrót. 

Zaczęło się od wyjaśnienia marki, które zawierało obszerny rozdział „Czy nasze logo jest naszą marką?”. 

Wniosek: Tak i nie. Logo AIGA było ważnym elementem marki organizacji, ponieważ, jak ujął to Crosby, 

był to „identyfikator”. W przypadku AIGA jest to sposób na identyfikację produktu - i ma on wiele. Na 

przykład każda publikacja jest produkowana przez innego projektanta i razem odzwierciedlają pełne 

spektrum graficznego projektu i talentu AIGA. Logo AIGA jest stosowane do każdego z nich i jako takie 

staje się wspólnym elementem, który łączy je wszystkie, tj. Identyfikator marki. Musisz dokładnie 

przyjrzeć się tym stronom z podręcznika marki Crosby, aby zobaczyć geniusz kryjący się za jego 

systemem. To subtelne. Logotyp AIGA (pierwotnie zaprojektowany w latach 60. przez legendarnego 

projektanta Paula Randa) został zmodyfikowany przez Crosby'ego. Umieszczając logo wewnątrz 

pudełka, logo pozwala na większą wszechstronność zastosowania. Jeśli przyjrzysz się uważnie, na 

stronie możesz zobaczyć wiele logo o różnych rozmiarach, w wielu relacjach. Tekstura i kolor pudełka 

mogą ulec zmianie, a nawet można je ustawić pod odpowiednim kątem. Bez urządzenia pudełkowego 

logo pływało w przestrzeni, co w wielu sytuacjach powodowało problemy projektowe i znacznie 

osłabiało czytelność logo. Ponieważ wielu różnych projektantów tworzy plakaty, oznakowania i 

publikacje dla organizacji, każda w swoim stylu, elastyczność zapewniana przez urządzenie ma 

kluczowe znaczenie dla użyteczności logo. Podręcznik Crosby służy zarówno informowaniu, jak i 



wzmacnianiu zarówno organizacji, jak i indywidualnych projektantów, którzy wprowadzą markę do 

użytku. Fakt, że Crosby spędził w swoim krótkim czasie znaczną ilość czasu na kształceniu grafików na 

temat brandingu, jest również czymś, co należy rozważyć przy przygotowywaniu swojego. Jeśli nic 

innego, przypomina, że projektanci nie są powszechnie dobrze zorientowani w tej dziedzinie i jest 

czymś godnym do rozważenia, gdy dojdziesz do punktu, w którym przeprowadzasz wywiady z 

projektantami, z których wielu powie, że angażuje się w budowanie marki, ale robi niewiele więcej niż 

projektowanie logo. Crosby zamieścił również sekcję w skrócie „How Do We Do It?”, Która przemawiała 

do wszystkich członków AIGA jako potencjalnych partnerów brandingowych - nie tylko jako 

projektantów, ale także pisarzy, twórców produktów i usług, redaktorów, korektorów - i trzymała je 

„Osobiście odpowiedzialny za zapewnienie, że atrybuty organizacji są ucieleśnione w każdym wysiłku”. 

Następnie wskazał, że nie można tego osiągnąć poprzez opracowanie przewodnika lub podręcznika - 

wymagało to głębszego zrozumienia marki przez wszystkich uczestników. 

800-Funtowy Albatros 

Jest jeszcze jeden aspekt brandingu, który należy wziąć pod uwagę w tym momencie: nazewnictwo. 

Czy Twoja organizacja ma poprawną nazwę? Czy twoje nawa zostało przekształcona w akronim, który 

ma sens i jest użyteczny? Czy masz nazwę, która została zredukowana do pozbawionego znaczenia 

„inicjalizmu” - skrótu utworzonego tylko z początkowej litery słów składowych i wymawianego jako 

pojedyncze litery - np. ACLU (American Civil Liberties Union) lub IBM (dla International Business 

Machines )? Dla ogromnej liczby organizacji o ustalonej nazwie nazewnictwo jest sprawą zakończoną. 

Jestem pewien, że niektórzy z was są absolutnie przerażeni samą ideą ponownego przemyślenia 

twojego imienia. To zrozumiałe. Ale nie robisz sobie żadnych przysług, ignorując je, jeśli jest to duży 

problem. Nieaktualne, niewłaściwe lub po prostu niezdarne imię może być jak 800-kilogramowy 

albatros wokół szyi organizacji. Ponieważ zazwyczaj zaczynają się od małych i mają ograniczone zasoby, 

organizacje non-profit często nazywają się pośpiesznie bez profesjonalnej pomocy. Ponownie istnieje 

powód: koncentrują się na przyczynie, nie na schemacie marketingowym. Ale ich organizacja może 

musieć żyć ze szkodliwymi skutkami złej decyzji dotyczącej nazewnictwa do końca życia (lub do czasu, 

gdy oni i ich koledzy ugryzą kulę i zmienią nazwę, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Nie 

popełniaj tego błędu. Zmień sytuację, zanim będzie za późno. Po założeniu w 1914 r. AIGA oznaczało 

American Institute of Graphic Arts. AIGA nie używa już pełnej nazwy, ponieważ termin grafika nie 

odnosi się już do członkostwa w rdzeniu. AIGA uważa jednak, że jest zbyt dużo słuszności, aby zmienić 

to, więc pozostaje to po prostu AIGA - raczej bezsensowny inicjał - dla każdego na peryferiach zawodu 

projektanta. Proponuję, abyś przeprowadził skromną ilość badań, jeśli w ogóle istnieje jakiekolwiek 

pytanie o znaczenie i / lub wartość nazwy twojej organizacji. Aby rozpocząć, zrób krótką listę zaufanych 

osób, które również reprezentują różne grupy odbiorców i pytaj je, indywidualnie i prywatnie, o 

następujące elementy: 

* Co oznacza dla Ciebie nazwa organizacji? Analizuj słowa, jeśli to pomaga. 

* Czy nazwa jest myląca lub w inny sposób utrudnia twoją misję? 

* Jeśli używasz akronimu lub inicjalizmu w materiałach dodatkowych, czy jego znaczenie jest jasne i 

jednoznaczne, czy też myli lub w inny sposób szkodzi marce? 

* Czy masz hasło? Jeśli tak, czy wyjaśnia to twoją misję i służy motywowaniu twoich wyborców, czy też 

jest to rozmyte lub nieistotne znaczenie? 

Odpowiedź może być, podobnie jak w przypadku AIGA, że nazwa musi pozostać, ale doszliście do 

właściwego wniosku - poprzez metodyczne badania. W pierwszym rozdziale opowiedziałem historię 

organizacji o nazwie Make a Better Place, która pierwotnie nosiła nazwę To Make the World a Better 



Place. Po kilku latach odbierania telefonu w ten sposób (forma tortur) założyciele postanowili skrócić 

nazwę, a wypłata była niemal natychmiastowa. Ludzie mogli zapamiętać nową nazwę, dyrektorzy nie 

byli związani językiem za każdym razem, gdy musieli rozmawiać o organizacji, i mieli mniejszy inicjalizm, 

z którego mogliby korzystać wewnętrznie i podczas rozmowy. (Po prostu spróbuj pracować z „TMWBP” 

w rozmowie!) Chociaż nie było to idealne (ponieważ MABP nie jest słowem), był to logiczny 

kompromis: To Make the World a Better Place było zbyt dobrze znane w tym momencie, aby zmienić 

się na zupełnie nowa nazwa 

Poznaj swoją nomenklaturę 

W ramach procesu brandingu zespół ds. Marki i projektant stworzy słownictwo opisujące organizację 

oraz jej programy i działania. Nazywa się to „nomenklaturą” i oprócz twojej nazwa organizacji, zawiera 

slogany, akronimy, tytuły i zwroty, które są specyficzne dla Twojej organizacji; są odbiciem twojej 

sprawy i twojej kultury. Na przykład w ramach niedawnego re-brandingu AIGA postanowiła stworzyć 

programy i publikacje zawierające jedno lub dwa krótkie słowa. Tak więc publikacja biznesowa 

stowarzyszenia została wznowiona jako Gain: AIGA Journal of Designing Business, jej roczna nazwa 

została zmieniona na 365: AIGA Year in Design, a publikacja internetowa stowarzyszenia nosiła nazwę 

Voice: AIGA Journal of Design, oprócz konferencji o nazwie Gain and Move . To użycie jednego słowa 

tworzy ciągłość marki. Organizacja o długiej, skomplikowanej nazwie zwykle tworzy krótszą wersję 

nazwy, albo akronim-słowo do wymówienia, takie jak PUPS (skrót od Park Users and Pets Society) lub 

MADD (Mothers Against Drunk Driving) utworzone z pierwszych liter słów składowych - lub inicjalizmu. 

Dość często te krótsze wersje stają się nazwą najczęściej używaną w odniesieniu do organizacji. Istnieje 

hybryda - inicjacja, która tworzy nowe słowo, jak NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) 

lub UNICEF (Międzynarodowy Fundusz Dzieci Narodów Zjednoczonych). Większe organizacje non-

profit (lub organizacje nienastawione na zysk) nie są trudne do zapamiętania, ale inicjalizacje 

mniejszych organizacji non-profit mogą być zadziwiające.  

Bez wątpienia idzie o rekord świata Guinnessa dla inicjalizacji TDCTJHTBIPCU - konferencja projektowa, 

która ma miejsce w Park City, Utah - doroczne wydarzenie, które odbywa się od ponad dwudziestu lat. 

Oczywiście inicjacja jest tutaj parodią i dlatego działa. Ponieważ jednak inicjalizacje są ogólnie wygodą, 

która niczego nie komunikuje, mogą przejąć kontrolę i branding może działać amuck. Poznaj dowolne 

organizacje korzystające z inicjalizacji, które nawet nie mówią, co oznaczają? Szalony. Albo zakładają, 

że wiesz, albo to, co oznacza, nie jest już tym, za czym się opowiadają. Tak czy inaczej, inicjały nie 

przyczyniają się do zwiększenia marki. Nazywanie jest skomplikowane i należy do niego podejrzliwie 

podchodzić. Większość organizacji - dużych, uznanych organizacji - rozmawiała ze mną o frustracji 

związanej z ich nazwiskami. W jednym przypadku akronim organizacji oznaczał dokładnie to, przeciwko 

czemu organizacja działała, podczas gdy w innym przypadku organizacja została nazwana w 1960 r. 

Obszarem miasta, który już nie istniał. Trzecia nazwa jest bardzo zbliżona do nazwy innej, większej 

organizacji z tego samego miasta. Wszystkie były względnie udane niezależnie od tego, ale wiedziały 

też, że ich imiona powstrzymują ich. Niestety, z tych trzech organizacji, dwie ze zrozumiałych względów 

nie rozkoszowały się pomysłem zmiany marki swoich organizacji na nową nazwę, i do dziś żadne z nich 

nie podjęło żadnych działań w celu zmiany. Trzecia, znacznie młodsza organizacja, z powodzeniem 

dokonała zmiany. 

OK, ale kiedy zobaczymy coś? 

Kiedy steward (-y) marki jest przekonany, że stworzył najlepsze wytyczne projektowe, które może i 

został zatwierdzony, nadszedł czas, aby rozesłać go do projektantów i innych osób, które mogą zostać 

wezwane do pomocy w organizacji projektu Faza rozwoju. Nie mogę wystarczająco mocno podkreślić, 

w jaki sposób krótki opis otwiera drogę do kreatywnego procesu, który jest pełen entuzjazmu i 



pewności siebie oraz pomaga zapewnić pozytywny wynik. „Dobra komunikacja jest zamierzona”, 

zauważa Aaron Hurst, założyciel i prezes Fundacji Taproot (www.taprootfoundation.org), organizacji 

non-profit z biurami w San Francisco i Nowym Jorku, która łączy wykwalifikowane organizacje non-

profit z wolontariuszami. „W udanym projekcie projektowym należy opracować przemyślane 

wytyczne, które wyrażają skupiony i powszechnie stosowany zestaw celów projektu, które mogą być 

wykorzystane przez zespół projektowy do kontynuowania wysiłków we właściwym kierunku. Bez 

takiego skrótu istnieje ryzyko, że wysiłek się nie powiedzie. ”A ponieważ sukces jest twoim ostatecznym 

celem, pamiętaj, że bez względu na to, jak niecierpliwi się inni, dobrze jest poświęcić czas, którego 

potrzebujesz w tej fazie, aby go zdobyć dobrze. 



Przygotowanie zespołu do narodzin marki 

W ostatniej części zasugerowałem, że należy uhonorować ewolucję procesu projektowania. Pomiń 

sekwencję, a proces może odjechać z urwiska. Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem upewnić 

się, że członkowie zespołu projektowego znają różne etapy i role, w których oczekuje się, że będą grać 

w tym procesie. Faza pierwsza: badania i orientacja Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie „Kto 

powinien być w zespole ds. brandingu?” W przypadku większości organizacji najważniejsza jest 

dostępność zasobów. Jeśli pieniądze są napięte i masz już dwie lub trzy osoby na personelu lub na 

pokładzie z wizją, talentem i narzędziami, których potrzebujesz stwórz solidną markę, a więc ile osób 

powinieneś mieć w swoim zespole. Niektóre organizacje mogą nie mieć tyle szczęścia; Z reguły ludzie 

mają ograniczone doświadczenie w projektowaniu i często mają nieco szkicowe poglądy na temat 

projektu i tego, co stanowi skuteczną markę. Poza tym, jeśli chodzi o coś tak ważnego jak twoja marka, 

która musi rozmawiać z wieloma odbiorcami o różnych potrzebach i oczekiwaniach, zdrowo jest mieć 

szereg osobowości, zdolności, wrażliwości i punktów widzenia reprezentowanych w zespole - tak 

długo, jak jednostki chodzi o wykształcenie w zakresie brandingu (tj. przeczytali tę książkę) i mogą się 

dogadać. Z mojego doświadczenia wynika, że najbardziej efektywne zespoły brandingowe mają około 

pięciu do siedmiu członków. Nie przypadkowo w zespole jest pięć różnych ról. Są to: 

- Lider marki 

- Steward(-zi) marki 

- Przedstawiciel zarządu 

- Pisarz 

- Grafik 

Lider marki, zwykle dyrektor generalny lub dyrektor wykonawczy, jest artykulatorem i mistrzem wizji i 

wartości Twojej organizacji. On lub ona monitoruje proces brandingu, aby upewnić się, że strategia 

marki pozostaje wierna podstawowej wizji i wartościom. Steward(-zi) marki, zwykle członek rankingu 

twojego zespołu zarządzającego, dba o to, aby wszystkie aplikacje marki były dobrze realizowane i 

utrzymywała strategię marki na cel na co dzień. Podczas fazy rozwoju steward dzwoni również na 

spotkania, ustala program i utrzymuje proces projektowania na dobrej drodze. Przedstawiciel zarządu 

upewnia się, że obawy zarządu są dokładnie odzwierciedlone w marce 

Strategia i raporty z powrotem do zarządu w miarę postępu. W wyjątkowych okolicznościach (np. gdy 

żaden członek zarządu nie jest w stanie i / lub nie chce służyć w zespole brandingowym) funkcję tę 

może wypełnić lider marki. Zalecam jednak, abyś rekrutował kogoś z doświadczeniem w zakresie 

brandingu na swoim forum. Niezależnie od tego, czy osoba zawodowa lub pracownik dobrze pisze, 

zadaniem pisarza jest pomoc w rozwijaniu marki przy użyciu słów i pojęć, które uzupełniają wygląd i 

styl lub „strój handlowy” (typografia, paleta kolorów, zdjęcia, logo itp.), Stworzone przez projektanta. 

Suknia handlowa odnosi się do stałych, które definiują tożsamość marki. Słowa i obrazy muszą 

współpracować, aby stworzyć spójny „głos” dla Twojej marki i to głos musi być autentyczny i mieć 

głębię, aby marka mogła rezonować. Z mojego doświadczenia wynika, że osobie z zewnątrz często 

trudno jest to zrobić, chyba że ma ona długi związek z osobą w organizacji. Część 10 mówi o rozwoju 

personelu, który zajmie się funkcją pisania, i może w tym momencie możesz skoczyć do przodu. 

Z wyjątkiem lidera marki, projektant graficzny jest najbardziej krytyczną osobą w zespole 

brandingowym: jego zadaniem jest ożywienie emocjonalnego (tj. Wizualnego) elementu marki. Czy 



ktoś z personelu lub zewnętrzny konsultant, projektant musi go „zdobyć”; jeśli nie, twój proces 

projektowania jest w tarapatach - i żadna dyskusja prawdopodobnie go nie uratuje. Jeśli zdecydujesz 

się zatrudnić zewnętrznego konsultanta ds. Projektowania, możesz najpierw złożyć resztę zespołu, aby 

każdy członek zespołu mógł wziąć udział w tej decyzji. W ten sposób zwiększy się morale, pokazując 

zespołowi, że ma kontrolę nad procesem, i pomaga upewnić się, że zespół ma zaufanie do wybranego 

projektanta (a zaufanie jest wysoce sprzeczne). 

Styl i strategia 

Zanim wybierzesz projektanta, możesz poświęcić trochę czasu - samodzielnie i jako grupa - rozwijając 

świadomość stylów projektowania i strategii marki w najszerszym znaczeniu. Możesz zacząć od 

mówienia o markach, które kochasz lub nienawidzisz, koncentrując się na tym, dlaczego pracują lub 

nie trafiają w znak. Aby poznać rodzaj wykonywanej pracy, warto również przyjrzeć się rocznikom 

graficznym, takim jak te opublikowane przez Communication Arts (www.commarts.com), główną 

publikację w dziedzinie projektowania graficznego; Magazyn PRINT (www.printmag.com), wydawca 

Regional Design Annual; AIGA (www.aiga.org), największa organizacja dla profesjonalistów w 

dziedzinie projektowania graficznego w Stanach Zjednoczonych; i Graphis (www.graphis.com), ważna 

międzynarodowa publikacja projektowa. Większość z tych publikacji jest dostępna w bibliotekach, 

dobrych kioskach i księgarniach lub za pośrednictwem ich stron internetowych; AIGA i 

Communications Arts oferują nawet przeszukiwalne bazy danych projektantów na swoich stronach. 

Pamiętaj, jeśli widzisz projektanta, którego praca przemawia do Ciebie, pamiętaj, aby podzielić się 

swoim odkryciem z innymi członkami zespołu, tak aby wszyscy członkowie mieli możliwość rozwinięcia 

większej świadomości projekt, a także nawzajem lubi i nie lubi. 

Audyt marki 

Następnym krokiem jest przeprowadzenie wewnętrznego audytu marki. Audyt powinien obejmować 

księgowość wszystkich „narzędzi” używanych do budowy marki: broszury, papier firmowy, literatura 

programowa, biuletyny, raporty roczne, strony internetowe, materiały marketingowe, oznakowania, 

mundury - wszystko związane z obecną organizacją, a także przyszłość, tożsamość wizualna. Zrobić 

wykres i zwróć uwagę na sukces każdego z nich w promowaniu Twojej marki. Pamiętaj, aby zapisać cel 

utworu, jego znaczenie i jego priorytet w odniesieniu do schematu organizacyjnego rzeczy. Nie martw 

się, jeśli podczas audytu odkryjesz, że masz trzy broszury, w których wystarczyłyby lub materiały 

marketingowe, które działają w różnych celach wraz z apelami o zbieranie funduszy. Celem audytu jest 

ujawnienie dokładnie tego rodzaju nadmiarowości i niespójności, a jednocześnie „mapowanie” 

wszystkich obecnych aplikacji marki i generowanie pomysłów na proces projektowania, który ma się 

wkrótce rozwinąć. Na koniec należy określić, z którymi organizacjami konkurujesz, a także inne 

organizacje we wszechświecie i podzielić listę na członków zespołu. Niech przeprowadzą badania 

organizacji na swojej liście, identyfikując elementy marki, które działają lub upadają płasko. Upewnij 

się, że bierzesz pod uwagę reprezentatywną próbkę markowych materiałów - logo, reklamy, strony 

internetowe itp. - dla każdej organizacji i pamiętaj, aby uwzględnić niektóre fizyczne przedmioty - 

raporty roczne, wizytówki, broszury i tak dalej. Zwróć szczególną uwagę na to, w jaki sposób inne 

organizacje rozwiązały problemy z brandingiem, z którymi możesz się spotkać, a także problemy, które 

wydają się przeczyć rozwiązaniu. I nie zapomnij sprawdzić, czy możesz zidentyfikować „obietnicę” - 

podstawowe przesłanie - nieodłączne dla każdej marki. Wiedza o tym, jak te inne organizacje 

rozwiązały swoje problemy z tożsamością, pomoże ci lepiej - odróżnić twoje od ich. Po zakończeniu 

badań porównaj swoje notatki z notatkami innych członków zespołu, a dla każdej organizacji zadaj 

sobie następujące pytania: Czy „głos” marki jest przekonujący? Zgodny? 

* Czy marka jest zgodna z wizją i wartościami organizacji? 



* Czy możesz wyrazić „obietnicę” właściwą każdej marce? 

* Czy marka próbuje odwołać się do głównej publiczności? Jeśli tak, to kto? 

Jest to jedna z tych rzadkich sytuacji, w których liczy się to, co możesz obserwować od niechcenia: jeśli 

nie „dostaniesz” tego, co marka próbuje przekazać, patrząc na nią, szanse są dobre, że marka lub jej 

strategia jest wadliwa. Po przejściu tego procesu dla wielu organizacji, spójrz uważnie na własną markę, 

porównaj ją z innymi i zadaj sobie następujące pytania: 

* Jaka jest nasza obietnica marki? 

* Czy przemawia do naszych głównych odbiorców? 

* Czy nasza obecna tożsamość nie docenia naszej marki? 

* Czy nasza obecna tożsamość podważa naszą markę? 

* Co robimy dobrze / słabo pod względem brandingu? 

* Jak chcemy pozycjonować naszą markę, aby była bardziej skuteczna? 

Projektowanie jest planowane. Wszystkie te ćwiczenia przygotują ciebie i twoich kolegów z zespołu do 

aktywnego udziału w narodzinach Twojej marki. Jak mówi projektant, Bart Crosby, „marka to żywa 

istota”. To zespół brandingowy musi opracować markę z tętnem. Ale marka musi mieć również 

wystarczającą głębokość i szerokość, aby mogła się rozwijać i dostosowywać do zmieniających się 

okoliczności. A okoliczności się zmienią - to jedyna rzecz, na którą możesz liczyć. 



W centrum uwagi projektantów: co robią i jak to robią 

W poprzedniej części mówiłem o różnych rolach, jakie odgrywają członkowie zespołu brandingowego, 

i podkreśliłem wagę, jaką rozeznanie odgrywa w sukcesie lub porażce dowolnego projektu. W tej części 

przedstawię rolę projektanta w brandingu przeprowadź proces i wykonaj kroki niezbędne do 

znalezienia projektanta, którego wrażliwość i metodologia mogą być odpowiednie dla Twojej 

organizacji. Większość dobrych niezależnych grafików lubi pracować nad dość szerokim zakresem 

projektów; mają w tym sensie tendencję do bycia generalistami o zwinnych umysłach i obfitej 

kreatywności. Jeśli poproszeni o pracę nad tym samym starym zaadniem każdego dnia, stają się 

znudzeni i sfrustrowani. Dlaczego to ma dla ciebie znaczenie? Ponieważ dobrą wiadomością jest to, że 

dobrzy graficy dobrze sobie radzą z interesującymi wyzwaniami komunikacyjnymi i różnorodnymi 

komunikatami, które charakteryzują sektor non-profit. Powiedziałem, że dobrzy projektanci, ponieważ 

w przeciwieństwie do hydraulików, prawników, a nawet osoby, która tnie włosy, graficy nie muszą być 

certyfikowani, aby zawiesić gont. W związku z tym istnieje ogromna liczba quasi-profesjonalnych 

projektantów. Komplikujące sprawy, projektanci, podobnie jak reszta z nas, mają zazwyczaj mocne i 

słabe strony: świetny projektant strony internetowej może być kiepskim projektantem marki, a 

wielokrotnie nagradzany projektant raportów rocznych może nie mieć pojęcia, jak zaprojektować 

przyzwoitą reklamę . Są też projektanci, którzy chociaż mówią, że robią wszystko, mogą nic nie robić. 

Twoim wyzwaniem jest znalezienie projektanta, który jest inspirowany, inteligentny i reaguje na Twoje 

potrzeby. Aby to zrobić, Ty i Twój zespół brandingowy musicie wiedzieć, czego chcecie i jak to wyrazić. 

Poniżej znajdują się wskazówki, jak znaleźć projektanta, który jest właśnie dla Ciebie. 

Czego szukać podczas przeglądania portfolio projektanta 

Jeśli projektant mówi: „Zakończyliśmy relację z tym klientem” lub „Klient tego chciał. Myślałem, że to 

niewłaściwe podejście. Jednak był to projekt, który został użyty ”, może to oznaczać brak umiejętności 

przywódczych lub zarządczych w części projektanta. 

Nie da się tego obejść: aby znaleźć profesjonalnego projektanta, z którym dobrze się czujesz i którego 

pracę lubisz, będziesz musiał przeprowadzić wywiady z wieloma projektantami i ocenić pracę, którą ci 

pokażą. Ale jak ty, nie-projektant, oceniasz portfolio projektanta? Oto kilka podstawowych pytań, o 

których należy pamiętać: 

* Czy praca w portfelu jest konsekwentnie silna i zorganizowana w sposób logiczny i odpowiadający 

Twoim potrzebom? 

* Czy za projektem kryje się koncepcja projektu, czy praca jest jedynie dekoracyjna? Nie potrzebujesz 

dekoracji; potrzebujesz projektu. 

* Czy praca musi być wyjaśniona, aby była zrozumiała? Praca powinna mówić sama za siebie. 

* Ile pracy zostało faktycznie wyprodukowane i ile jest tylko prototypowane? Prototypy nie dowodzą, 

że projektant może rzeczywiście wyprodukować to, co zaprojektował. Kiedy praca została wykonana 

przez proces drukowania lub produkcji i nadal wygląda świetnie, wiesz, że rozmawiasz z 

profesjonalistą. 

* Ile pracy odnosi się do stylu Twojej organizacji? Czy portfel jest odpowiedni - czy równowaga jest 

wyłączona? Czy jest zbyt poważny, zbyt kapryśny, zbyt nowoczesny lub zbyt klasyczny? Dobry 

projektant trafi do Ciebie stylistycznie. 

Projektant powinien pokazać przykłady rodzajów materiałów - raportów rocznych, stron 

internetowych, kurtek z książkami, logo - z którymi szukasz pomocy. Nie, żebyś zawsze wiedział, czy 



przykłady są nieskuteczne. Design jest subiektywny, a to, co działa, a co nie jest często tajemnicą, nawet 

dla wybitnego projektanta. To, co wygląda dobrze dla ciebie, mogło być całkowicie niestosowne i klapą 

dla rzeczywistego klienta. Oto kilka pytań, które możesz rozważyć, prosząc każdego projektanta, z 

którym rozmawiasz: 

* Jak twój klient zdefiniował problem projektowy? Czy klient przedstawił krótki projekt? Jeśli nie, w 

jaki sposób określiłeś cele projektu? 

* Jak przedstawiasz koncepcje projektowe swojemu klientowi? Czy pokazujesz zwięzłą, wyczerpującą 

prezentację jednego pomysłu lub luźne szkice kilku pomysłów? 

* W jaki sposób to konkretne rozwiązanie projektowe rozwiązało problem twojego klienta? 

* Ile aplikacji utworzyłeś dla programu do projektowania? Czy możemy zobaczyć cały program? 

* Kto działał jako kierownik projektu - ty lub twój klient? 

* Czy klient aktualnie korzysta z projektu z powodzeniem? 

Chodzi o to, aby uzyskać wgląd w podejście projektanta i relacje robocze z jego klientami. Jeśli 

projektant mówi: „Zakończyliśmy relację z tym klientem” lub „Klient chciał to. Nie. Myślałem, że to 

niewłaściwe podejście. Jednak to był projekt, który został użyty ”, może to oznaczać brak umiejętności 

przywódczych lub zarządczych w części projektanta. Oprócz pomocy w określeniu, czy projektant ma 

talent, proces przeglądu portfolio jest również okazją do poznania modus operandi projektanta. 

Niektórzy projektanci nalegają na przedstawienie tylko jednego rozwiązanie dla klienta - właściwe. Inni 

wolą dzielić się swoim myśleniem w formie szkicu i kontynuować współpracę, wymyślając dodatkowe 

rozwiązania oparte na dialogu z klientem. Każdy z tych procesów może przynieść dobre wyniki, ale 

musisz dowiedzieć się, co jest dla Ciebie wygodne, a także określić, ile potrzebujesz, i chcę być 

zaangażowany w ten proces. Ale niezależnie od poziomu uczestnictwa, jest absolutnie niezbędne, abyś 

ty i twój projektant porozumieli się; to jest klucz do nawiązania dobrych relacji. I to jedyny sposób na 

sukces. 

Wybór kierownika projektu 

Aaron Hurst, prezes Fundacji Taproot (www.taprootfoundation.org), organizuje projekty 

komunikacyjne na zasadzie czysto pro bono dla wybranych organizacji non-profit w San Francisco i 

Nowym Jorku. „Trudno jest ocenić projektantów według ich portfolio. W każdym projekcie jest często 

kilku „autorów”, co sprawia, że trudno jest zobaczyć, co projektanci są w stanie zobaczyć, oglądając ich 

książkę ”, zauważa. „Dlatego często prosimy innych specjalistów, aby polecali dobrych grafików. 

Nierzadko zdarza się, że najpierw znajdujemy menedżera projektu, ponieważ ma on linki do lepszych 

grafików. ”We wszystkich swoich projektach Taproot zapewnia menedżera pro bono, który służy jako 

pośrednik między zespołem brandingu a klientem i jest odpowiedzialny za dostarczenie gotowego 

produktu na czas, budżet i cel. W innych sytuacjach rolę kierownika projektu może pełnić projektant 

lub członek jego personelu lub ktoś na z personelu klienta - niezbyt częsta praktyka, gdy klient 

dostarcza już innym kluczowym graczom projektu, którzy nie są pod bezpośrednim nadzorem 

projektanta. Więc co to jest? Czy ktoś z personelu przejmie rolę kierownika projektu, czy też 

spodziewasz się, że projektant wypełni tę rolę? Jeśli chcesz, aby projektant był kierownikiem projektu, 

upewnij się, że oceniasz umiejętności menedżerskie i umiejętności projektowe kandydatów, a nie tylko 

ich talent projektowy. I nie zapomnij obliczyć tego dodatkowego kosztu w jego ostatecznej opłacie za 

projekt. 

Inne uwagi 



Poszukaj informacji o znaczącym wykształceniu projektowym w życiorysie projektanta. Pamiętaj 

jednak, że jest to tylko jeden czynnik, a edukacja nie gwarantuje, że projektant ma dobry instynkt 

projektowy. Pracowałem z niesamowicie utalentowanymi projektantami, którzy praktycznie nie mieli 

formalnego szkolenia projektowego. I spotkałem wielu kiepskich projektantów z imponującymi 

stopniami. Chodzi o to, że naprawdę dobry projekt jest często inspirowany, a nie uczony. To 

powiedziawszy, projektanci są mniej skłonni do pracy w sposób idiosynkratyczny lub spontaniczny i są 

bardziej skłonni podążać za procesem formalnym, jeśli mają wykształcenie w szkole projektowania. 

Więc przynieś to. Wielkość firmy projektowej jest kolejną kwestią. Duże firmy graficzne lub agencje 

reklamowe z wewnętrznymi projektantami często mają więcej zasobów, aby przeznaczyć je na pro 

bono lub niskopłatne prace non-profit niż niezależni projektanci. Jednak na wiele sposobów dostajesz 

to, za co płacisz, więc upewnij się, że od każdego rozważanego projektanta dokładnie zależy, kto będzie 

pracował nad projektem iw jakim zakresie. Ostatnią rzeczą, którą chcesz, jest zlecenie projektu 

młodszemu projektantowi, którego praca nie spełnia Twoich oczekiwań. 

Wyjątek, który potwierdza regułę 

Brooklyn Academy of Music (BAM) jest ważnym ośrodkiem międzynarodowej awangardy i klasycznego 

teatru, tańca i muzyki. Ale w latach osiemdziesiątych stał się najbardziej znany ze swojego bardzo 

nerwowego festiwalu Next Wave. Był to problem, ponieważ „awangardowe” i „klasyczne” są 

diametralnie sprzeczne z koncepcjami, a Filharmonia była przyćmiona. A co jeszcze bardziej 

skomplikowało tożsamość BAM, to niezliczona ilość podejść projektowych, które ta promocja przyjęła 

dla BAM - żaden z nich nie pomógł zbudować spójnej tożsamości. Pentagram został zatrudniony do 

zaprojektowania broszury BAM 1995 Next Wave. Rozwiązanie projektanta Michaela Bieruta, ku 

uciesze BAM, zrobiło duże wrażenie na małej powierzchni okładki, odcinając typ. Pocięty typ sugerował 

również „wschodzący talent”. Pogrubione paski stały się praktycznymi urządzeniami do dzielenia 

informacji w różnych zastosowaniach marketingowych. Ta koncepcja, której głównym elementem jest 

krój pisma, rozwinęła się w kreatywne zarządzanie BAM jako atrakcyjne zarówno dla współczesnej, jak 

i klasycznej publiczności i od tego czasu przekształciło się w integralną część tożsamości marki BAM 

(która nie jest zorientowana na logo i, w rzeczywistości rzadko używa swojego logo) jest to, że typ - 

który jest zawsze News Gothic - jest większy niż przestrzeń, w której istnieje, tak że niektóre litery są 

zawsze „poza sceną”. Jest to ryzykowna sprawa, ponieważ oznacza kreatywność reżyser ma za zadanie 

nieustannie tworzyć coś wyróżniającego za każdym razem, gdy rozwija się nowe zastosowanie 

tożsamości. Plus News Gothic to czcionka o wartości 99 $, którą każdy może kupić, więc projekt musi 

być na tyle unikalny, aby powiedzieć „To jest BAM”. Czasami projektant zawodzi, czasami rezultaty są 

absolutnie genialne. Ale to jest showbiznes. Istnieją wyjątki od reguły (tj. Odcięcia typu), w tym 

kręcenie kiosku BAM w pobliżu Opery BAM. Ale BAM polega na łamaniu zasad i podejmowaniu ryzyka. 

I naprawdę wspaniale jest mieć podświetlany kiosk na Flatbush Avenue w Downtown Brooklyn. Co 

ciekawe, niektóre firmy wykonują swoją najlepszą pracę dla organizacji non-profit. Posiadając biura w 

Londynie, Berlinie, Austin, San Francisco i Nowym Jorku, Pentagram (www.pentagram.com) jest 

prawdopodobnie największą i najbardziej prestiżową z międzynarodowych firm projektujących grafikę. 

Biuro w Nowym Jorku stworzyło niezapomniane tożsamości dla wielu lokalnych organizacji non-profit 

organizacje, w tym BAM (www.bam.org) i Public Theatre (www.publictheatre.org). Michael Bierut, 

partner z Nowego Jorku, mówi, że prawie dwie trzecie jego klientów to organizacje non-profit, 

reprezentujące głównie sprawy kulturalne i edukacyjne, niektóre duże i dobrze finansowane, takie jak 

New York University (www.nyu.edu) i inne małe z skromne budżety, takie jak Muzeum seksu. 

Niezależnie od wielkości i statusu, każdy klient otrzymuje takie samo traktowanie. Mówi Bierut: 

„Najlepszą rzeczą w pracy z organizacjami non-profit jest to, że niezależnie od tego, czy jest to muzeum, 

szkoła czy organizacja sztuk performatywnych, generalnie jest więcej treści które zaręczyć. To wszystko 

robi różnicę. ” 



Steve Liska, prezes Liska + Associates, którego obecnymi klientami są Make a Better Place, Hubbard 

Street Dance (www.hubbardstreetdance.org), Racine Art Museum (www.ramart.org) i Brain Research 

Foundation (www.brainresearchfdn .org), przyciąga również praca non-profit. Według Liski około 15 

do 20 procent jego pracy jest przeznaczone organizacje non-profit, a niewielka ich część jest 

wykonywana pro bono. „Nie postrzegamy organizacji non-profit jako organizacji charytatywnych, ale 

uważamy, że zazwyczaj potrzebują pomocy w projektowaniu marki i komunikacji bardziej niż 

ktokolwiek inny”, mówi. „Nie mają takiej ekspozycji medialnej, jaką często przynoszą zyski - muszą więc 

być mądrzejsi i bardziej skoncentrowani. Myślę, że wybrali nas, ponieważ chcemy rozwiązać ich 

problem najlepiej jak potrafimy. Budowanie marki jest zawsze oparte na współpracy, a proces ten nie 

różni się dla organizacji non-profit niż dla klienta nastawionego na zysk. ”Oferta Liska + Associates 

obejmuje całą firmę. To jest zmiana marki na Hubbard. Liska + branding dla Hubbard Street, 

chicagowskiej firmy Dance Associates, po raz pierwszy nadało jej markę ponad dwadzieścia lat temu. 

Poza czystą i mocną grafiką, Liska stosuje wiele wyjątkowych fotografii w swojej pracy projektowej, a 

branding Hubbard Street jest tego najlepszym przykładem. 

Czego szukać w propozycji 

Oprócz portfolio projektanta i osobowości, zanim zdecydujesz się, musisz przeczytać propozycję 

projektanta. Więc po zawężeniu pola kandydatów do trzech lub pięciu, powinieneś dostarczyć 

każdemu krótki opis projektu. Z kolei dostarczą ci pisemną propozycję opartą na krótkim, zwykle w 

ciągu dziesięciu dni. dla Ciebie i dla projektanta, którego ostatecznie zatrudnisz. Chociaż propozycje 

projektowe mają szeroką gamę, od niechcianych dwu stronicowych szacunków przesłanych pocztą 

elektroniczną do wieloczęściowych ekstrawagancji wysyłanych za pośrednictwem FedEx, dobra 

propozycja powinna zawierać opis procesu projektowania. Większość projektantów stosuje proces 

cztero- lub pięciofazowy: 

* Faza 1: Orientacja (uzyskuje się wszelkie informacje podstawowe lub badania) 

* Faza 2: Eksploracja projektu (opracowano wstępne rozwiązania projektowe dotyczące celów 

projektu) 

* Faza 3: Udoskonalenie (gdy zmiany są wprowadzane do projektu zgodnie z wymaganiami klienta) 

* Faza 4: Produkcja prepress (projekt jest gotowy na producenta drukarki / witryny sieci Web / 

producenta oznakowania itp.) 

* Faza 5: Drukowanie lub produkcja (projekt kończy się).  

Spójrz na te kluczowe elementy przed podjęciem decyzji, który projektant zachować: 

* Punkty w trakcie procesu, gdy będziesz mógł zatwierdzić / zmienić / odrzucić prace w toku 

* Ramy czasowe dla każdej fazy projektu 

* Oczekuje się, co ty, jako klient, zapewnisz (tj. Kopia, wizualizacje itp.) 

* Koszt (tj. Opłata projektanta plus kosztorys) 

* Regulamin 

* Biografie najważniejszych graczy w zespole projektanta 

* Referencje (zwykle dostarczane tylko na żądanie) 

* Lista odpowiednich klientów 



* Portfolio odpowiednich prac 

Dobrze wykonana propozycja spełnia wiele funkcji: ujawnia, jak projektanci prezentują się na papierze; 

zapewnia migawkę, dla porównania, jak każdy z projektantów widzi postęp projektu, a także role, które 

widzą w tobie i sobie; i przewiduje wyniki dla każdej fazy projektu. Ułatwia to również Tobie i 

projektantowi omawianie problemów z góry, gdzie mogą być negocjowane bez rozlewu krwi i / lub 

niepotrzebnych wydatków. Co najważniejsze, umożliwia porównanie wszystkich projektantów jako 

„jabłek do jabłek” - lub „Macintosh na Macintosh”, w zależności od przypadku. Z tych wszystkich 

powodów byłbym nieufny wobec krótkich lub niekompletnych propozycji, ponieważ może to oznaczać, 

że projektant nie pomyślał o tym, jak chce z tobą pracować. Byłbym również zaniepokojony 

propozycjami, które nie są dobrze zaprojektowane. Pomyśl o propozycji jako o rozszerzeniu portfolio 

projektanta. Jeśli jest niechlujny, rzucony razem lub niewyobrażalny, powinieneś zadać sobie pytanie, 

dlaczego chciałbyś pracować z projektantem, który nawet nie zmierza do własnej marki! Proces 

projektowania nie jest rutynowy. To zarówno nieprzewidywalne, jak i ekscytujące. W tym sensie 

projektanci nieustannie stają przed wyzwaniem stworzenia czegoś nowego 

Warunki i problemy 

Typowa propozycja projektowa zawiera wiele standardowych terminów, a tylko kilka wyłączników 

transakcji zazwyczaj zwraca uwagę klienta i wymaga negocjacji: 

* Narzuty: opłata manipulacyjna, zwykle 17,65 do 25 procent, na wydatki poniesione przez projektanta 

w imieniu klienta 

* Opłata za zabicie: uzgodniona z góry opłata otrzymana przez projektanta w przypadku zakończenia 

projektu w dowolnym momencie. Sposób obliczania opłaty za zabicie powinien być określony w 

kategoriach. Ogólnie rzecz biorąc, projektant powinien otrzymać rekompensatę za pracę wykonaną 

przed wypowiedzeniem. 

* Przeniesienie praw: Podczas gdy projektant generalnie przekazuje prawa autorskie klientowi za 

kompletną tożsamość marki, gdy płatność jest dokonywana w całości, zazwyczaj zachowuje on prawa 

do nieukończonej pracy lub nieużywanej pracy. 

* Kredyt: W stosownych przypadkach projektant generalnie pragnie zostać uznany za druk w pracy, 

którą wykonał. Taki kredyt zazwyczaj pojawia się jako bardzo mała, niepozorna linia typu gdzieś na 

kawałku i, gdy praca jest wystawiana (na przykład w konkursach projektowych), również w programie 

wystawy. Oprócz praw autorskich, głównymi problemami prawnymi i etycznymi projektantów są: 

* Praca nad spekulacją: projektant nie powinien być proszony o tworzenie pracy bez porozumienia, na 

papierze, że będzie opłacany i / lub że klient, poza nieprzewidzianymi okolicznościami, zamierza 

wykonać pracę do końca. Jest to szczególnie drażliwy temat, jeśli chodzi o pracę pro bono. Jeśli 

projektant nie jest płatnym rynkiem, wtedy jedynym wymiernym wynagrodzeniem projektanta jest 

realizacja jego pracy bez kompromisów. 

* Plagiat: Projektanta nigdy nie należy prosić o adaptację i / lub modyfikację pracy innego projektanta 

bez wiedzy tego projektanta. 

* Praca do wynajęcia: niezależny wykonawca / projektant nie powinien być proszony o rezygnację z 

praw autorskich. Praca najemna jest luką prawną (zwykle stosowaną wobec pracowników) w prawie 

autorskim, która, jeśli zostanie zaakceptowana w umowie, czyni twórcę całkowicie niewidocznym. Z 

drugiej strony „przeniesienie wszystkich praw” nie neguje istnienia twórcy. 



Wytyczne cenowe i etyczne (PEG) opublikowane przez Gildię Artystów Graficznych są głównym 

narzędziem branżowym służącym do zrozumienia cen, projektów prawnych i etycznych oraz warunków 

umownych i umów; powinieneś mieć pod ręką kopię, jeśli będziesz regularnie pracował z 

projektantami. Ostatecznie większość projektantów i klientów stara się stworzyć relację simpatico ze 

swoimi klientami, która nagradza kreatywność i uczciwy wysiłek odpowiednim wynagrodzeniem. PEG 

pomagają wyjaśnić niektóre kwestie istotne w tym celu. Każda strona musi uzyskać to, czego 

potrzebuje, aby związek mógł się rozwijać. Odszkodowanie może jednak nie być wyłącznie pieniężne i 

może być również zdefiniowane przez projektanta w celu uwzględnienia: 

* Satysfakcja z oglądania projektu aż do jego pomyślnego zakończenia 

* Twórcza wolność 

* Poszanowanie 

* Wiedza, że twoja praca ma znaczenie 

Po przeczytaniu tej książki pomagasz upewnić się, że niezależnie od tego, ile (lub mało) ostatecznie 

zapłacisz swojemu projektantowi, może on zostać nagrodzony innymi, mniej namacalnymi (i często 

bardziej znaczącymi) formami rekompensaty . 

 

 



Proces projektowania: przyjmowanie go w fazach 

W części 4 zasugerowałem, że należy uhonorować ewolucję procesu projektowania. Pomiń sekwencję, 

a proces może spaść z urwiska. Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem upewnić się, że członkowie 

twojego zespołu projektowego znają różne etapy i role, w których oczekuje się, że będą grać w tym 

procesie. 

Faza pierwsza: badania i orientacja 

Początkowa faza rozpoczyna się po ustaleniu członków zespołu i osiedleniu się w grafiku. „Ale 

poczekaj”, słyszę, jak mówisz z pewnym rozdrażnieniem: „Przeprowadziliśmy już nasze badania. Czy 

nasza orientacja w projektowaniu nie jest wystarczająca? ”Rzeczywistość jest taka, że projektanci będą 

musieli się orientować niezależnie od siebie, ale fakt, że przygotowałeś szczegółowy opis, powinien 

przyspieszyć i zaoszczędzić pieniądze. Ale choć krótki opis mógł ci dobrze służyć do tego momentu, 

jego istnienie nie gwarantuje, że wybrany zespół projektowy jest gotowy do pełnego zaangażowania 

się w ten proces. W rzeczywistości jest to moment, w którym zespół - a zwłaszcza projektant - zanurza 

się w kulturze i wartościach Twojej organizacji. Na przykład, jest to dobry czas dla projektanta, aby 

przeszukiwać archiwa, gdzie może natknąć się na tę dawno utraconą paletę kolorów lub krój pisma, 

które naprawdę oddają istotę twojej organizacji. projektanci audyt dokumentów, w tym materiały 

organizacyjne (broszury, raporty roczne, papier firmowy), które wyprodukowałeś w ostatnich latach, 

zwracając uwagę na względną wagę każdego utworu, wspólny język i elementy marki, które dzielą, i 

czy poszczególne elementy uznano za sukcesy czy porażki . 

Wielki skok naprzód 

Logo Centrum Pomocy Literackiej (LAC) miało kilka fatalnych wad, z których nie najmniej pamiętała. W 

rzeczywistości nawet ci, którzy są blisko organizacji, nie pamiętali, jak to wyglądało, kiedy 

przeprowadzałem z nimi wywiad. Typografia była słaba, a ponieważ użycie logo opierało się na 

wielkości inicjalizmu LAC, musiało być ogromne, aby było czytelne, co oznaczało, że nazwa, gdy została 

podana pod spodem, musiała być mała. Mimo że organizacja dopiero niedawno przyjęła logo, w obliczu 

wyników ankiety dotyczącej marki Elyse Barbell Rudolph, dyrektor wykonawczy Centrum Pomocy 

Literacy, zgodziła się ze mną, że zmiana jest konieczna. Mówi: „Praca nad brandingiem, którą 

wykonaliśmy, spowodowała ogromną różnicę w naszym powstającym wizerunku publicznym. Jako 

centrum, które obsługuje jedną z największych i najsilniejszych sieci alfabetyzacji dla dorosłych w kraju, 

zawsze cieszyliśmy się doskonałą opinią w niewielkim gronie koleżeńskich organizacji zajmujących się 

umiejętnością czytania i pisania. Branding umożliwił wielki krok naprzód w jakości naszej komunikacji 

publicznej w formie drukowanej i internetowej, dzięki czemu jesteśmy teraz w stanie przyciągnąć 

uwagę osób spoza naszej dziedziny, w szczególności mediów i agencji rządowych oraz fundacji, które 

nie są związane z rozwojem umiejętności czytania i pisania. Na przykład w ciągu ostatnich kilku 

miesięcy miałem kilka telefonów od dziennikarzy, którzy pracowali nad opowieściami o wpływie 

imigracji w Nowym Jorku, a jest to częściowo wynikiem naszej pracy z New York Times Company 

Foundation i biurem burmistrza Imigrant Affairs - wszystko to, przynajmniej częściowo, z powodu siły 

naszego wizerunku, która wyszła poza naszą wąską dziedzinę i dotarła do szerszej publiczności ”. 

Jest to również czas, w którym projektant zapozna się z innymi organizacjami w Twoim zakątku 

wszechświatów non-profit, a także z tymi, które mogą dostarczyć użytecznych modeli w zakresie 

udanych systemów brandingu. Można założyć się, że kiedy United Parcel Service zmieniło nazwę na 

nową, zwróciło szczególną uwagę na udany wysiłek zmiany marki, który Federal Express zainicjował 

kilka lat temu. Podczas gdy zarówno UPS, jak i FedEx zmieniły swoje logo, aby były prostsze i łatwiejsze 

do odczytania, zdały sobie również sprawę, że kolor był kluczowym elementem ich systemów 

brandingu i zachował kapitał marki: fioletowy i pomarańczowy w przypadku FedEx, brązowy i złoty 



żółty w przypadek UPS, schematy kolorów, które ludzie zaczęli kojarzyć z każdą firmą. Kiedy zmienisz 

markę, będziesz chciał rozważyć zachowanie słuszności tożsamości swojej marki (jeśli istnieje), 

odróżniając ją od konkurencji. Aby to osiągnąć, musisz uświadomić sobie krajobraz marki swojej 

organizacji. Po zakończeniu badań przez projektanta i zespół ds. Brandingu, następnym krokiem jest 

zorientowanie członków zespołu. Orientacja oznacza identyfikację pozycji organizacji względem jej 

konkurentów, partnerów i większego świata: 

* Czy jesteś liderem lub nowicjuszem w swojej dziedzinie? 

* Co sprawia, że Twoja organizacja i jej oferta są wyjątkowe lub ważne?  

* Co sprawia, że Twoja organizacja i jej praca są istotne dla jej głównego okręgu wyborczego? 

* Czy jego misja jest tak istotna dzisiaj, jak wtedy, gdy organizacja została założona? 

* Gdzie spodziewasz się organizacji za pięć lat? Za dziesięć? 

Cały zespół musi znać odpowiedzi na te pytania, zanim będzie można bez obaw przejść do fazy 

projektowania. Powróć do krótkiego opisu projektu w świetle tej dodatkowej pracy i, jeśli to konieczne, 

rzuć wyzwanie i / lub zmodyfikuj wytyczne, aby upewnić się, że odzwierciedlają one najbardziej 

aktualne, dokładne i inspirowane zdjęcie Twojej organizacji 

Zwięzłe podsumowanie 

Gdy przejrzysz krótkie podsumowanie ostatni raz ze swoim zespołem brandingowym i projektantem, 

opracuj zwięzłe oświadczenie pozycjonujące, które podsumuje to, o co chodzi w Twojej organizacji. 

Tym lepiej, jeśli można to powiedzieć w jednej lub dwóch zapadających w pamięć liniach - nie tylko 

pomoże ci to w rozwijaniu sloganu, ale może też stać się „zwięzłym podsumowaniem”, z której możesz 

korzystać razem z członkami zarządu. odpowiednie momenty, niezależnie od tego, czy jest to 

koktajlowe przyjęcie potencjalnych darczyńców, czy przypadkowe spotkanie z osobą, która byłaby 

wspaniałym dodatkiem do twojej rady. To także właściwy czas - i prawdopodobnie ostatnia dobra 

okazja - dla wszystkich członków zespołu projektowego  mówić swoim umysłem; wprowadzenie 

nowych informacji do procesu po tym etapie często stwarza problemy. Nowe informacje mogą być 

prawie wszystkim, od „Zapomniałem wspomnieć, że w przyszłym roku otwieramy biuro w Indiach, a 

slogan musi działać w języku hindi”, „zapomniałem wspomnieć, że nie możemy użyć krzyża lub 

płomienia jako część naszej tożsamości. ”Uwierz mi, słyszałem oba. Wypłukiwanie tego rodzaju 

krytycznych informacji w tym momencie może zaoszczędzić czas i pieniądze w długim okresie run, 

podczas gdy niepowodzenie nieuchronnie doprowadzi do zdemoralizowanego i sfrustrowanego 

zespołu brandingowego. Pamiętaj, że cisza jest równoznaczna z zatwierdzeniem - więc jeśli nie mówisz 

w myślach, uważaj się za winnego „podważania” procesu. 

Identyfikacja kapitału marki 

Zakładając, że nie jest to startup, Twoja organizacja prawdopodobnie zbudowała kapitał marki, który 

będzie chciała zachować. Równość oznacza w tym kontekście elementy Twojej marki, z którymi 

publiczność łatwo się identyfikuje. Zespół ds. Marki w FedEx wiedział, że ludzie rozpoznają i identyfikują 

purpurowe i pomarańczowe logo firmy, ale nie czuli takiego pokrewieństwa z nazwą „Federal Express”, 

ponieważ między innymi zawierało słowo „federalne”, które było niejednoznaczne konotacje. W jaki 

sposób Ty i Twój zespół dowiecie się, kiedy nadszedł czas przejścia do następnej fazy procesu? Po 

pierwsze i prawdopodobnie najważniejsze, projektanci wskażą, że mają narzędzia i informacje 

potrzebne do rozpoczęcia pracy. Ale zanim przejdziesz dalej, podsumuj na papierze wszystkie 



spostrzeżenia i decyzje, na które zgodził się zespół. Po wykonaniu tej czynności możesz przejść do 

drugiej fazy. 

Faza druga: rozwój projektu 

Każdy projektant ma swój własny sposób postępowania w tej fazie. Ogólnie rzecz biorąc, projektant 

weźmie wszystkie informacje i decyzje uzyskane w pierwszej fazie, a po tygodniu lub dwóch powróci 

ze szkicami kilku pomysłów na znaki lub „logo”. Chociaż „logo” (skrót od „logotyp”) kiedyś oznaczał 

tylko tekst z określonym, dostosowanym krojem, teraz przybrał definicję drugorzędną, oznaczającą po 

prostu „symbol identyfikujący”, i jest używany zamiennie z „znakiem”. Znak jest umieszczony na 

kontinuum projektu z prosty do skomplikowanego, oczywisty do niejasnego, symboliczny do 

abstrakcyjnego. Aby uniknąć skupienia się na logo w odosobnieniu, co może prowadzić do większej 

liczby wymagań stawianych na nim niż do przenoszenia, pomysły te są często pokazywane w szerszym 

markowym kontekście - na przykład logo stosowane na stronie głównej witryny internetowej, T-shirt i 

/ lub papier firmowy. Dodawanie elementów, takich jak kopia, ilustracja i kolor, ułatwia zrozumienie, 

w jaki sposób logo wchodzi w interakcje z tymi komponentami, i pojawiają się możliwości większej 

tożsamości marki. Pomoże to uniknąć złego kierunku. Wyrażenia marki powinny być przedstawiane 

jako tylko te pomysły, które należy przedyskutować, opracować lub odrzucić. W ten sposób każdy 

członek zespołu może czuć się komfortowo, ujawniając swoje opinie, zanim podejmie się zobowiązanie 

do ogólnej koncepcji 

Fazy projektowania: LAC Case Study 

The Literacy Assistance Centre (LAC) to organizacja, która uczy nauczycieli, jak uczyć czytania i pisania 

w Nowym Jorku. Po zakończeniu wstępnych badań poleciłem LAC kilku firmom projektowym; 

wybraliśmy współpracę z Whitehouse & Company. Razem zbadaliśmy świat wizualny, którego częścią 

był LAC. Podobnie jak w przypadku większości sektora non-profit, badania wykazały, że ten świat jest 

pełen słabych marek. Dobra wiadomość: znacznie ułatwiło to zadanie. Czarno-białe szkice zostały 

zaprezentowane LAC i mnie przez Whitehouse & Company z preambułą, że „żaden pomysł nie jest zbyt 

głupi, aby go zaprezentować” - podejście zachęcające do otwartej dyskusji całego zespołu. Korzystając 

z uzgodnionych kluczowych słów i zwrotów z fazy badawczej („dynamiczne”, „profesjonalne”, 

„innowacyjne”, „zapewniające przywództwo”), ostatecznie wybraliśmy kilka pomysłów na dalszy 

rozwój. Moją rolą na tym etapie jest pomoc w prowadzeniu dyskusji. Druga prezentacja Whitehouse'a, 

na którą skierowałem sztukę, zawierała trzy z pomysłów początkowo przedstawionych jako szkice. 

Whitehouse & Company opracowało je ze mną, a my pokazaliśmy je w kolorze i kontekście - na 

papierze firmowym do LAC. Z drugiej wyłonił się zupełnie inny pomysł na prezentację LAC, podczas 

której LAC mówił o podstawowym znaczeniu LAC jako centrum zasobów i efektu tętnienia stworzonego 

w większej społeczności. Nowy pomysł, który był czymś w rodzaju odejścia dla zespołu i pola, został 

przyjęty jednomyślnie. Następnie opracowano szeroką paletę kolorów i każdą z aplikacji 

zaprojektowano i pokazano w innym kolorze - niebieskim dla papieru firmowego, rdzawo-

pomarańczowym dla wizytówki, brązowym dla etykiety wysyłkowej i niebiesko-zielonym dla koperty. 

Chodziło o to podkreśl różnorodność populacji Nowego Jorku. Whitehouse & Company zastosowało 

nowe logo LAC do małej czarno-białej reklamy, a także makietę strony internetowej LAC. Zdjęcie na 

stronie przedstawia młodego imigranta, który mówił trochę po angielsku, dopóki nie poznała i nie 

pracowała z jednym z nauczycieli przeszkolonych przez LAC. Była to jedna z sześciu fotografii Mariana 

Goldmana na potrzeby raportu rocznego LAC, w którym podkreślono, że LAC jest zasobem 

społecznościowym i angażuje się w ważną pracę polegającą na pomaganiu ludziom z niskimi lub 

nieodpowiednimi umiejętnościami czytania i pisania, aby stali się bardziej produktywnymi 

obywatelami. (Młoda kobieta na zdjęciu jest obecnie w trakcie uzyskiwania dyplomu ukończenia 

studiów). Przez cały proces rozwoju marki zachęciłem zespół projektowy LAC do modelowania 



umiejętności wizualnych poprzez przyjęcie prostego, przejrzystego stylu - szczególnie na ich stronie 

internetowej (www.lacnyc.org) - i czystej, prostej grafice we wszystkich markowych materiałach 

Włączanie procesu 

Sukces każdego programu brandingowego zależy od zaangażowania - od tego, jak dobrze wszyscy 

rozumieją strategię marki i od tego, czy są gotowi „korzystać z programu”. Jeszcze ważniejsze jest w 

typowo niehierarchicznym środowisku non-profit, aby upewnić się, że wszyscy są przyprowadzani wraz 

z rozwojem procesu projektowania.  

Tak więc, chociaż można oczekiwać, że różni projektanci będą mieli swój własny styl prezentacji pracy, 

zalecam włączenie komponentu edukacyjnego do procesu projektowania, aby pielęgnować poczucie 

integracji. Na przykład, pracując z klientem, non-profit lub w inny sposób, Roger Whitehouse zaczyna 

od omówienia tożsamości znanych marek, takich jak IBM, Citicorp, American Red Cross lub CBS. Każde 

logo jest szczegółowo analizowane przez zespół brandingowy i projektanta podczas prezentacji. Zanim 

się zorientujesz, ludzie zaczynają się rozluźniać (a postawy defensywne zaczynają się rozpraszać), gdy 

zaczynają zdawać sobie sprawę, że mają wiele takich samych postaw i opinii. Po tym rodzaju sesji 

często następuje krótki przegląd - przegląd skrótu do projektu, który koncentruje się na poszczególnych 

komponentach, które definiują tożsamość organizacji non-profit, w tym na sloganie, instrukcji 

pozycjonowania, słowach kluczowych i wysokości windy. 

Następnie pomysły projektowe są przedstawiane jako koncepcje o szerokim skoku - jako punkty 

wyjścia, które pozwalają członkom zespołu na wskoczenie i wypowiedzenie się. Niektórzy projektanci 

mogą być przerażeni tym podejściem, zwłaszcza jeśli ma zabrzmieć tak, jakby zabrano im kontrolę nad 

procesem. Ale genialna w tej taktyce jest to, że jeśli praca projektanta jest dobra (tzn. On lub ona 

przedstawiła szereg solidnych pomysłów skutecznie), a zespół projektowy pracuje na serio, pomaga to 

w dalszym budowaniu ducha zespołu i promowaniu zakupu -w. Nieprzydatne, oparte na emocjach 

komentarze, takie jak „Nie lubię czerwonego” lub „Nie czuję się komfortowo z tym krojem czcionki” 

zastępowane są cennymi spostrzeżeniami, takimi jak „Red nie wspiera koncepcji, ponieważ jest zbyt 

ostrożny dla naszego przesłania rozwiązywanie konfliktów ”lub„ Ten krój jest dla nas zbyt nowoczesny; 

nasza organizacja musi wyglądać bardziej tradycyjnie, ponieważ odzwierciedla to naszą misję. ”Oto 

kilka kluczowych pytań, które należy wziąć pod uwagę podczas angażowania się w fazę prezentacji 

projektu: 

* Jak ważna jest koncepcja naszej organizacji? 

* Jak potężna jest koncepcja? Czy nasi główni odbiorcy połączą się z nią na poziomie emocjonalnym? 

* Jak oryginalna jest koncepcja? Czy możemy „posiadać” tę koncepcję, czy też jest ona zbyt ogólna? 

* Czy koncepcja jest jasna i skupiona, czy jest niejednoznaczna? Czy można go interpretować na wiele 

sposobów? Jeśli tak, czy wspiera naszą sprawę lub ją podważa? 

* Czy koncepcja jest uniwersalna czy sztywna? Czy ma „nogi” - innymi słowy, czy jest wystarczająco 

elastyczny, aby można go było wykorzystać na wiele sposobów, które budują markę z głębokością? 

* Czy logo może zostać zmniejszone lub powiększone i nadal zachowywać integralność? Czy można go 

używać w czerni i bieli i pozostać czytelnym? 

Jeśli mam wrażenie, że proces jest w jakikolwiek sposób przewidywalny, wprowadziłem cię w błąd. Nie 

ma formuł pozwalających na uzyskanie nowej tożsamości marki - częściowo dlatego, że większość 

naprawdę wielkich tożsamości przełamuje formę lub są nieco niekonwencjonalne. 



Pod koniec prezentacji powinno być jasne, które pomysły działają, a które nie, a to jest pomocne 

zarówno dla projektanta, jak i zespołu. Co więcej, pozostań otwarty, ponieważ czasami jest zupełnie 

nowy pomysły będą wynikać z dyskusji. Dopóki nie oczekuje się, że logo zostanie wybrane podczas 

pierwszego spotkania, projektant powinien być w stanie odejść, powrócić, udoskonalić lub wprowadzić 

nowe pomysły do bardzo pozytywnego, zaangażowanego i poinformowanego komitetu. Zazwyczaj na 

tej drugiej prezentacji członkowie zespołu zaczynają zdawać sobie sprawę, że ich wkład zrobił różnicę, 

a kiedy lider marki dał ukłon w stronę tożsamości, mogą czuć się usatysfakcjonowani tym, że proces 

był integracyjny i jednolity. Wtedy, przy odrobinie szczęścia, jest magiczny moment, w którym 

wszystkie kliknięcia i nowa tożsamość zostają zaakceptowane. Mówi Roger Whitehouse: 

„Przedstawiciele klientów uważają się za ważnych członków zespołu projektowego i weszli w proces 

jako prawdziwi współpracownicy. W pewnym sensie nigdy nie mamy sytuacji, w której klient wybiera 

cokolwiek; zamiast tego wszyscy dochodzimy do tych samych wniosków ”. Jeśli odniosłem wrażenie, 

że proces jest w jakikolwiek sposób przewidywalny, wprowadziłem cię w błąd. Nie ma formuł 

pozwalających na uzyskanie nowej tożsamości marki - częściowo dlatego, że większość naprawdę 

wielkich tożsamości przełamuje formę lub jest nieco niekonwencjonalna. Ale jeśli nie jest to 

przewidywalne, a nawet szczególnie łatwe, jest to najbardziej ekscytujący rodzaj podróży, zwłaszcza 

jeśli jesteś gotowy od czasu do czasu zejść z drogi w nadziei, że skończysz w jeszcze lepszym miejscu 

niż mógłbyś sobie wyobrazić, zanim wyruszysz. 

Projektowanie narzędzia do brandingu - już teraz! 

Ile e-maili otrzymujesz dziennie, które nie zawierają przemyślanego i pouczającego podpisu? Jak często 

otrzymujesz różne podpisy e-mail z tej samej organizacji? Spójrzmy prawdzie w oczy, e-maile non-profit 

są często zbyt luźne i nieprofesjonalne. Dobrze wykonany podpis, pokazuje odbiorcy twojej 

wiadomości, że jesteś dostępny i zorganizowany. Podczas tworzenia podpisu dołączanego na końcu 

wiadomości e-mail od Ciebie rozważ następujące składniki personel lub zarząd: 

Imię: 

Tytuł: 

Nazwa organizacji: 

Tagline (opcjonalnie): 

Adres pocztowy: 

Numer telefonu: 

Numer faksu: 

Adres e-mail: 

Adres URL witryny: 

Nadchodzące wydarzenia lub inne stosowne zawiadomienia: 

Krój pisma, odstępy i kolor są innymi ważnymi względami i powinny być konsekwentnie stosowane w 

całej organizacji. Używam Arial, ponieważ jest prosty, czysty i rezydentna czcionka na większości 

komputerów, co oznacza, że mogę być całkiem pewny, że dobrze to przetłumaczy w wysyłanych przeze 

mnie wiadomościach e-mail. 



Znalezienie słodkiego punktu: dotarcie do nowej tożsamości marki, którą każdy może ogarnąć 

W poprzedniej części mówiłem o tym, w jaki sposób wstępna prezentacja projektu może być 

wykorzystana jako trampolina do dialogu: szereg szorstkich rozwiązań może zostać pokazany 

zespołowi projektowemu jako sposób stymulowania dyskusji wśród członków zespołu. Może to 

spowodować, że jeden lub dwa pomysły, które zespół chciałby rozwinąć, będą dalej rozwijane. Ale w 

niektórych sytuacjach może pojawić się zupełnie nowy pomysł, który jest nawet lepszy niż początkowe 

zabiegi projektanta. Ważne jest, aby pamiętać, że nie należy oczekiwać wstępna prezentacja, która 

zaowocuje idealną tożsamością marki dla Twojej organizacji. A w najgorszym przypadku wraca do deski 

kreślarskiej! Ale skąd wiesz, kiedy trafiłeś w „słodki punkt” i odkryłeś unikalną wizualną ekspresję 

swojej marki, która będzie rezonować z największą liczbą ludzi? Ponieważ decyzje w miejscu pracy typu 

non-profit są zazwyczaj podejmowane w drodze konsensusu, w pewnym sensie zadanie dla organizacji 

non-profit jest uproszczone: to, co kocha jeden członek zespołu projektowego, jest bez znaczenia, 

chyba że wszyscy inni są w stanie „wejść na pokład” z nim. Wpisowe ma zasadnicze znaczenie dla 

udanej marki. Gdy to działa tak, jak powinno, podejmowanie decyzji w drodze konsensusu może 

prowadzić do silniejszej tożsamości marki. Ponieważ zespół, składający się z osób o różnych 

perspektywach, reprezentuje grupę odbiorców, z którymi musisz się komunikować, kiedy wpadasz na 

pomysł, który przemawia do większości, jeśli nie wszystkich członków zespołu, możesz być pewien, że 

znaleźliśmy coś, co spodoba się szerokiemu gronu ludzi. Cokolwiek robisz, oprzyj się pokusie dzielenia 

się prezentacją projektu z ludźmi w biurze, którzy nie są członkami zespołu projektowego. Robienie 

tego często sygnalizuje proces, który zszedł ze ścieżki i jest zagrożony niepowodzeniem, i rzadko 

przynosi użyteczne informacje zwrotne dla projektanta. Oto ogólna zasada, którą dzielę się ze 

wszystkimi moimi klientami: Projektant powinien zostać uwzględniony, gdy omawiany jest dowolny 

aspekt prezentacji projektu. Jest to częściowo dlatego, że podczas gdy wszyscy proszeni są o spojrzenie 

na to samo, każda osoba niezmiennie widzi to inaczej, a w wielu przypadkach projektant jest jedynym, 

który dla celów brandingu widzi to dokładnie. Częściowo po to, aby utrzymać solidne podstawy 

projektu; opinie płynące z lewego pola mogą zabłysnąć proces. 

Widząc z naszymi mózgami 

„Wizualni” myśliciele (kategoria, do której pasuje wielu ludzi, w tym oczywiście większość 

projektantów) popełniają błąd, myśląc, że inni mogą zobaczyć, co widzą. Ale ponieważ „widzimy” nasze 

mózgi, a nie oczy, znaczenie każdego obrazu lub projektu podlega szerokiemu spektrum interpretacji. 

Podczas gdy myśliciel wizualny często widzi rzeczy, które są jedynie sugerowane (na przykład twarz lub 

kształt zwierzęcia w chmurze), myśliciel niewidzialny może mieć tendencję do bycia bardziej 

dosłownym (tj. Chmura jest jedynie zbiorem wodnistych cząstek zawieszonych w atmosferze). Aby 

lepiej zilustrować to zjawisko, spójrz na znane logo: logo „słonecznika” BP jest bardzo pozytywnym, 

organicznym symbolem. Słońce jest czystym źródłem energii dla niemal każdej formy życia. BP, która 

aktywnie angażuje się w rozwój alternatywnych źródeł energii, zmieniła swoją nazwę w reklamie z 

„British Petroleum” na „Beyond Petroleum”, a jej sloganem jest „Firma energetyczna idzie dalej”. Z 

największych firm energetycznych w Stanach Zjednoczonych Stany (ExxonMobil, BP, Royal Dutch / 

Shell i ChevronTexaco), których logo wyróżnia się jako wybiegające w przyszłość i wyróżniające się? BP. 

Konsumenci skłaniają się ku markom, które promują pozytywną przyszłość, a branding BP 

odzwierciedla wyjątkową propozycję sprzedaży, która daje mu wyraźną przewagę nad rywalami. 

* Oryginalna tożsamość Federal Express, opracowana przez Freda Smitha, założyciela i prezesa firmy, 

musiała ewoluować. Ponieważ nazwa firmy została opisana, oryginalnym logo Federal Express było 

długie  i umieszczony pod kątem (aby zasugerować prędkość i start). Jego kolory były niebiesko-

fioletowe i czerwone. Nowa tożsamość marki opracowana przez Landor Associates rozpoznała kapitał 

w kolorach (dostosowując i rozszerzając paletę kolorów), ale uznała ten kąt za problematyczny. FedEx 



nie chciał jednak stracić poczucia ruchu, więc Landor upewnił się, że umieścił strzałkę między dwiema 

ostatnimi literami. Spośród tuzina dyrektorów w pokoju, Smith był jedynym, który widział strzałę. 

* Logo General Electric pojawiło się po raz pierwszy w latach 90. XIX wieku, kiedy głównym 

przedmiotem zainteresowania GE było urządzenie AGD. Później „We Bring Good Things to Light” stało 

się mottem firmy - hołd złożony genialnym innowacjom założyciela firmy, Thomasa Edisona. Dziś 

działalność GE sięga daleko poza urządzenia elektryczne; Chodzi o lotnictwo, wypożyczanie flot 

samochodowych, przechowywanie poza siedzibą firmy i media nadawcze. Zgodnie z tą dywersyfikacją 

hasło firmy zmieniło się na „Imagination at Work”, jednak logo GE pozostaje statyczne, promując nieco 

przestarzały wygląd. 

Niedawno przeszedłem prezentację z jednym z moich klientów, Sisters of Charity z Nowego Jorku, 

dwustuletniej kongregacji z inspirującą i odważną historię. Ale siostry, które kierują społecznością, 

starzeją się - podobnie jak wielu starszych menedżerów i liderów w sektorze non-profit - a moje 

badania pokazały, że kongregacja musi się na nowo odkryć, aby pozostać żywym. W pierwszej 

prezentacji było około tuzina osób, w tym dwóch dyrektorów firmy projektowej, którzy zostali 

poproszeni o zaprojektowanie nowego logo dla kongregacji, Craiga Bernhardta i Janice Fudyma z 

Bernhardt Fudyma Design Group. Pod koniec spotkania siostry obecne na spotkaniu były zadowolone 

z trzech przedstawionych zabiegów - jednego z wyraźnie religijnymi wyobrażeniami, drugiego z 

elegancką, ale dość radykalną abstrakcją, a trzecią gdzieś pośrodku - ale były nie mogę wybrać jednego 

z pozostałych. Dwa tygodnie później przedstawiliśmy większą grupę, w której skład wchodzą dwie 

siostry, które nie mogły uczestniczyć w poprzednim spotkaniu. Tym razem było inaczej: było więcej 

entuzjazmu dla wszystkich trzech zabiegów na logo niż słyszeliśmy podczas pierwszej prezentacji, 

mimo że większość obecnych widziała wszystko po raz drugi. Wtedy jedna z sióstr, które nie były na 

pierwszym spotkaniu, zaczęła łagodnym głosem wyjaśnić, co zobaczyła w najbardziej radykalnym 

projekcie: nadziei na przyszłość i Boga na niebie. O dziwo, zobaczyła też krzyż, na którym była tylko 

najbardziej niejasna sugestia krzyża (wyraźnie, że była myślicielką wizualną!), A inni zobaczyli go, gdy 

tylko go wskazała. To był jeden z tych momentów, kiedy wszystko żele. Dla Sióstr Miłosierdzia sukces 

w przyszłości będzie zależał od ich zdolności do przyciągania do swojej pracy ludzi ze wszystkich kultur, 

wyznań i środowisk - muzułmanów i Żydów, a także ateistów. Biorąc pod uwagę tę rzeczywistość, 

zasugerowałem, że może lepiej nie włączać jawnej symboliki religijnej do ich nowej tożsamości marki. 

Siostry w pokoju zrozumiały to, choćby tylko intuicyjnie, i wiedziały, że są na ogrodzeniu i potrzebowały 

kogoś z grupy, a nie wynajętego konsultanta, aby pomógł im odejść od tego, co zawsze znali i do czegoś 

nowego i energetyzujący. Atmosfera w pokoju była elektryczna: ludzie zaczęli reagować na 

abstrakcyjny projekt jeszcze bardziej pewny siebie sposób. Wkrótce zaczęły płynąć nowe sposoby ich 

stosowania od obecnych i szybko pojawił się konsensus. Jakikolwiek niepokój członków zespołu 

projektowego czuł, że zniknął wcześniej i byli zjednoczeni w swojej decyzji. Po powrocie do biura kilka 

kluczowych lekcji stało się jasne. Po pierwsze, jeśli masz kogoś w swojej organizacji, który ma ostrość 

widzenia i jest graczem zespołowym, zrób wszystko, aby zaangażować go w proces projektowania. Po 

drugie, przypomniałem sobie, że prostota jest prawie zawsze lepsza niż złożoność. Kiedy natrafiam na 

skomplikowane, zawiłe logo, wyobrażam sobie, że ktoś z komitetu ds. Logo mówi do projektanta: „Czy 

pasujecie tam [wybierz symbol]? pochodzi z miejsca niepewności. Logo nie musi robić wszystkiego; jest 

to identyfikator i musi zrobić tylko kilka rzeczy naprawdę dobrze. Często zdarza się, że w procesie 

projektowania ktoś z szacunkiem dla zespołu musi wyjaśnić, że wielbłąd to koń zaprojektowany przez 

komitet. Jeśli znaczenie symbolu nie jest łatwo widoczne, najlepiej jest pozostać przy abstrakcji lub 

zamiast tego wybrać niewydrukowany logotyp (tj. Zmodyfikowane traktowanie typu nazwy Twojej 

organizacji). Wreszcie, nigdy nie zapominaj, że w największym znaczeniu branding jest w dużej mierze 

napędzany emocjonalnie. Twoim celem jest znalezienie idealnego miejsca - znalezienie kombinacji 



koloru, typu i projektu, które będą odpowiednie dla Ciebie i Twoich kolegów, a które będą 

współbrzmiały z interesariuszami i odbiorcami, obciążając Cię i pomagając Ci przejść na wyższy poziom. 

Faza trzecia: dopracowanie projektu 

Pierwsze etapy (badania i orientacja) i dwa (rozwój projektu) zostały już zakończone, a teraz projektant 

jest gotowy, aby odejść i, na podstawie opinii, dopracować wybrane logo. Ta część procesu jest jak 

lejek, rodzaj zawężenia: chcesz, aby twoja nowa tożsamość była jak najbardziej zbliżona do dokładnej 

reprezentacji twojej organizacji. Twoim zadaniem jest przewidzenie zastosowań tej tożsamości 

(trzymaj swoje dokumenty blisko audytu) i upewnij się, że projektant bardzo jasno określa, co musi 

zrobić tożsamość. Wszelkie niespodzianki powinny być przyjemne. Kiedy projektant jest w końcu 

gotowy do powrotu z gotowym zabiegiem, prezentacja będzie nieco inna. Projektant prawdopodobnie 

będzie chciał pokazać logo w różnych kolorach i różnych rozmiarach, a także zastosować na papierze 

firmowym i innych aplikacjach, w tym na stronie głównej witryny. Wszelkie zmiany w tym miejscu 

powinny być niewielkie. Przy odrobinie szczęścia Twoja nowa tożsamość marki zacznie wyglądać 

prawdziwie! Jest to również punkt w procesie, gdy trzeba zbadać i zrewidować język, który jest 

integralną częścią marki. W ekscytacji związanej z nową tożsamością wizualną czasami łatwo jest 

lekceważyć stopień, w jakim język tworzy i wzmacnia postrzeganie organizacji przez odbiorców. W 

rzeczywistości funkcja copywriting jest zazwyczaj refleksją w organizacjach non-profit. Nie popełniaj 

tego błędu. Język, podobnie jak design, jest ważnym wyrazem kultury i charakteru Twojej organizacji. 

Jeśli nie możesz pozwolić sobie na dedykowany copywriter na pracowników, upewnij się, że ludzie, 

którzy tworzą dla Ciebie kopię, robią to zgodnie ze starannie przemyślanymi wytycznymi - najlepiej 

wytycznymi, które zostały napisane na piśmie. Na przykład, czy przedstawiasz swoją organizację jako 

zwykły głos czy preferuje bardziej autorytatywny ton? Jak chcesz, aby twoja publiczność była 

wewnętrzna jak również zewnętrzne, aby odnieść się do organizacji? W jaki sposób twoje wartości i 

osobowość marki wyrażają się w kopii? W jaki sposób odnosisz się do osób, które pracują dla ciebie lub 

z tobą (tj. Pracowników, wolontariuszy)? To wszystko, o czym powinieneś dyskutować, w skrócie, z 

członkami zespołu brandingowego. Pamiętaj, że wszystko działa, aby wspierać lub pokonać markę. 

Znaczenie obrazów wizualnych 

Chociaż starają się, większość organizacji non-profit nie radzi sobie z fotografią (i ilustracją) w celu 

rozszerzenia i wzbogacenia swoich marek. Częściowo jest to wynikiem złego planowania: zaplanowano 

wydarzenie i wszyscy są tak zajęci organizowaniem go, że gdy nadejdzie czas, zapominają go 

udokumentować. Lub potrzeba może nie być w toku - aż osiem miesięcy później, kiedy nadejdzie czas 

na sporządzenie raportu rocznego, a personel pozostanie w pogotowiu na dobre zdjęcia. Jest to 

również częściowo spowodowane brakiem wyobraźni: zdjęcia „gadających głów” migdałków na 

pełnym ekranie mogą być śmiertelnie nudne. Z drugiej strony, jeśli fotograf może uchwycić szczery 

wyraz twarzy, stworzyć specjalny efekt oświetlenia lub nasycić obraz wyraźnym punktem widzenia, ten 

sam moment może ożywić. Chodzi o to, aby nie pozostawiać obrazów wizualnych związanych z marką 

przypadkowi; to tylko osłabi markę i zwiąże projektanta. Zamiast tego fotografia (i ilustracja) może i 

powinna być używana, z całą zbiorową przezornością, jaką można zdobyć, aby wyrazić wyjątkowy 

charakter swojej organizacji i odróżnić ją od konkurentów i rówieśników. Twój projektant może w tym 

pomóc. Powinien być w stanie ustanowić ogólne wytyczne dotyczące wykorzystania zdjęć w 

materiałach i być w stanie połączyć się z fotografami (i ilustratorami) zdolnymi do tworzenia 

profesjonalnej jakości pracy. Rozmawiając z fotografami, pamiętaj, aby jasno określić swoje cele i 

wymagania. Organizacja rozwoju społeczności może chcieć fotografa, który celuje w uliczne sceny 

wypełnione ruchem, podczas gdy organizacja opieki zdrowotnej może potrzebować fotografa, który 

robi potężne portrety studyjne. W obu przypadkach portfolio fotografa powinno odzwierciedlać jego 

zdolność do wytworzenia wymaganej pracy. Nie mogę tego wystarczająco podkreślić: wiele pomysłów, 



które brzmią świetnie, może spaść, gdy zostaną zrealizowane, podczas gdy niektóre, które brzmią 

dziwacznie, a nawet głupio, kończą się tylko bilet. 

W miarę rozwoju słownictwa wizualnego i pisanego w organizacji stanie się jasne, że to, co pomijasz, 

jest równie ważne, jak to, co zawierasz 

Niezależnie od dokonanych wyborów, staraj się być konsekwentny w stosowaniu zdjęć do swoich 

markowych materiałów. Pamiętaj, że każda podjęta decyzja ma wpływ na ogólną skuteczność Twojej 

marki. Gdy zaczniesz rozwijać wizualne i pisemne słownictwo swojej organizacji, stanie się jasne, że to, 

czego nie robisz, jest tak samo ważne, jak to, co w rzeczywistości robisz. Wtedy marka ożywa. A kiedy 

udoskonalisz swój obrys, trafisz za każdym razem w ten słodki punkt. 

 



Diabeł tkwi w szczegółach : od inspiracji do wdrożenia 

Po zatwierdzeniu nowej tożsamości marki będziesz chciał ją przedstawić swoim interesariuszom 

(pracownikom, zarządowi i ważnym wolontariuszom). Poświęć chwilę, aby świętować. Ale miej 

świadomość, że nie jest to czas na odpoczynek i relaks; kolejnym etapem procesu może być pole 

minowe. Prezentacja Twojej marki powinna pokazać Twoją nową tożsamość w aplikacji - to znaczy na 

papierze firmowym, broszurach, stronach internetowych itd. - tak, aby interesariusze nie skupiali się 

zbytnio na logo, które jest tylko jednym (choć ważnym) aspektem Twojej marki. Gdy przedstawiasz 

różne elementy swojej nowej tożsamości, pamiętaj, aby powtórzyć słowa kluczowe, które świadczyły 

o rozwoju marki; porozmawiaj o procesie. Wzmocnij rolę społeczności w rozwijaniu nowego wyglądu. 

Podziel się informacjami zwrotnymi, które doprowadziły Cię do rozwiązania konkretnego problemu. 

Wyjaśnij, że proces był otwarty, a nie jednostronny. Ważne jest, aby zdobyć jak największą liczbę osób 

z nową tożsamością. I nic nie zachęca do zakupów, takich jak udzielanie kredytu tam, gdzie jest to 

zasługa: Skieruj się w stronę ludzi, którzy mogą pomóc w pomyślnym wdrożeniu marki (lub 

doprowadzić do upadku na podłogę) i porozmawiać z nimi jeden na jeden. Pamiętaj, że każda osoba 

ma potencjał, aby być twoim sprzymierzeńcem - lub twoją nemezis. 

Następne kroki: Czyszczenie bałaganu 

Gdy oklaski wygasną, nadszedł czas, aby zwrócić uwagę na mieszane komunikaty komunikacyjne, które 

powstrzymywały organizację. Zanim przejdą proces zmiany marki, większość materiałów 

pomocniczych organizacji non-profit przypomina bałaganiarską szafę: broszury i papier firmowy są źle 

zaprojektowane i nierównomierne pod względem wartości produkcji i / lub wykorzystania obrazów i 

typografii; Strony internetowe wydają się być mieszanką treści i wrażliwości. Nawet jeśli jeden lub dwa 

elementy wyglądają dobrze, ogólne wrażenie wywołane jest dezorientacją i dezorganizacją. Bez 

spójnego głosu prawie niemożliwe jest zidentyfikowanie jednoczącej wiadomości. Jest ku temu powód: 

ponieważ organizacje non-profit rzadko mają wystarczające zasoby, aby zastosować się do swoich 

systemów tożsamości, tożsamość ma tendencję do bycia refleksją - i zwykle się pokazuje. To prawie 

tak, jakby powiedzenie „możesz mieć to dobrze, tanio lub szybko - możesz dostać dwa z trzech, które 

dwa chcesz?” Zostało ukute dla sektora non-profit. Niestety organizacje non-profit, które znalazły się 

w kryzysie czasowym lub finansowym, zazwyczaj wybierają tanie i szybkie podejście do komunikacji. 

Ale chyba że tożsamość marki ma wyglądać w dół i być brudna (w takim przypadku może to być 

genialna strategia), tego rodzaju podejście zwykle oszukuje nawet najlepsze intencje. Nie rozpaczaj. 

Mocno wierzę, że dobry projekt nie musi być drogi, a to najlepsza tożsamość marki prawie zawsze jest 

jasne i proste, niezależnie od dostępnych zasobów. Wszystko zależy od solidnych badań i zdobycia 

dobrego projektanta na pokładzie. Wiele organizacji non-profit, zwłaszcza nowszych, polega na 

uprzejmości nieznajomych - lub na związkach członków zarządu - przy opracowywaniu logo i 

materiałów dodatkowych. Branding często nie jest nawet opcją. W tego typu sytuacjach nie jest niczym 

niezwykłym, że wielu ludzi angażuje się i nikt naprawdę nie przejmuje odpowiedzialności. Następnie, 

wiele lat później, po tym jak organizacja stała się wielkim sukcesem pomimo chaotycznego, 

chaotycznego przesyłania komunikatów, zarząd i / lub dyrektor wykonawczy, zdając sobie sprawę, że 

organizacja nie może już iść w tym kierunku, poszukuje profesjonalnej pomocy. Zazwyczaj ktoś 

sugeruje audyt dokumentów. Po otwarciu „szafy”, obraca się bałagan i bałagan, którego oczekuje się 

od sprzątania. Wtedy idea brandingu może wejść w rozmowę. Nie musi tak być. Organizacje, które 

rozpoczynają właściwą drogę, z dobrym solidnym planem i zespołem ds. Brandingu, który je wspiera, 

niezmiennie oszczędzają czas i pieniądze i są w stanie uzyskać większy wpływ, znacznie szybciej. To, że 

większość organizacji non-profit nie zaczyna od solidnego zrozumienia swojej tożsamości marki i 

dyscypliny, którą należy wykonać, jest zagadką. Nie popełniaj tego samego błędu. Jeśli śledziłeś mój 

proces, Twoja organizacja jest na dobrej drodze do opracowania skutecznej tożsamości, z której zespół 



ds. brandingu i interesariusze są zadowoleni i że możesz zacząć stosować się do materiałów na liście 

kontroli dokumentów. 

Ale jak postępować? 

Jak wdrażasz markę? Myśląc o tym, jak postępować, miej na uwadze dwa cele: 1) zainspiruj się - spraw, 

by każdy kawałek zabłysnął, utwórz system dokumentów o ciągłości, głębi i szerokości; oraz 2) Bądź 

pragmatyczny - upewnij się, że zmaksymalizujesz wpływ i użyteczność każdego stworzonego elementu. 

Jeśli jesteś dyrektorem wykonawczym i / lub liderem marki, prawie na pewno będziesz zajmować się 

personelem i członkami zarządu, którzy chcą zobaczyć, dokąd prowadzi ten proces. Każdy z nich może 

mieć inne nastawienie w odniesieniu do organizacji i różnych postaw dotyczących tego procesu, a 

każdy z nich przyniesie pewien stopień kreatywności, umiejętności i umiejętności. Ponadto wiele z nich 

prawdopodobnie będzie odpowiedzialnych za element komunikacyjny, który zostanie rzucony. Nie 

zdziw się, jeśli z wdzięcznością przyjmiesz nową markę, pragnąc jak najlepiej dla organizacji, a niektórzy 

robią to, co mogą (często nieświadomie) sabotować ten proces. Jeśli twoja organizacja non-profit ma 

stosunkowo niehierarchiczną strukturę, jak większość z nich, Twoim zadaniem jest upewnić się, że 

każdy głos jest słyszalny. Oczywiście doświadczeni projektanci zajmują się tym rodzajem napięcia przez 

cały czas, rozumiejąc, że dla wielu ludzi subiektywne opinie przewyższają obiektywne fakty. I wiedzą, 

że skoro „słyszymy” naszymi mózgami, a nie uszami, nie jest czymś niezwykłym dla ludzi w informacji 

selektywnie, a następnie interpretować te informacje w sposób, który może nie być użyteczny. Jak 

mówi Jane Zusi, współpracująca dyrektor kreatywna w Klemtner Advertising, oddział Saatchi & Saatchi 

Healthcare, „wszyscy mieliśmy klientów, którzy zniszczyli nasze pomysły w takim czy innym czasie, 

Frankensteining rzeczy razem”. 

Interwencje 

* Jeśli projekt wykazuje objawy wykolejenia, zacznij od następującego: 

- Należy skoncentrować niezadowolonych pracowników i / lub członków zarządu na konkretnych 

celach i celach nowej strategii marki. 

- Przypomnij im, że marka nie jest osobistym stwierdzeniem. 

- Powtarzaj słowa kluczowe, które zostały użyte do zdefiniowania tożsamości marki. 

- Upewnij się, że lider marki i rola zarządcy marki są rozumiani i przestrzegani przez wszystkich. 

- Akceptuj informacje zwrotne w sposób, który pozostawia otwarte kanały komunikacji. 

* Podsumowanie opinii dla lidera marki; lider marki powinien być ostatecznym decydentem, słuchając 

uważnie większej grupy. 

Chcesz wykorzystać, a nie zniechęcać, zbiorową mądrość grupy. Ale nawet jeśli twoja może być 

organizacją niehierarchiczną, nie oznacza to, że to demokracja. Każdej osobie należy przypomnieć 

(delikatnie), aby skupiła się na swojej konkretnej roli i odpowiednio przekazywała informacje zwrotne. 

Każdy, kto nie odgrywa roli w tym procesie, powinien zostać zachęcony do przedstawienia swoich 

poglądów osobie odpowiedzialnej. Ta osoba z kolei zadecyduje, co zrobić z opinią. W żadnym 

momencie nie należy jednak przekazywać informacji zwrotnych - ani zabiegać - poza strukturę 

stworzoną w tym celu. Im bardziej jest, tym bardziej prawdopodobne, że proces przerodzi się w regułę 

mafii. 

 

Studium przypadku: Re-Branding Aish HaTorah 



Niedawno Aish HaTorah („Ogień Tory”), duża międzynarodowa organizacja członkowska, która 

promuje wiarę żydowską wśród młodych ludzi, uświadomiła sobie, że pod względem komunikacji i 

wiadomości, naprawdę miała bardzo brudną szafę. Z biegiem lat każdy z ośmiu oddziałów organizacji 

nabrał zwyczaju opracowywania własnych materiałów pomocniczych, przy czym niektóre oddziały 

wykonują lepszą pracę niż inne. Rezultatem była słaba, prawie nieistniejąca marka dla organizacji - i 

wiele frustracji dla kierownictwa. W pewnym momencie nowojorski oddział organizacji znalazł anioła: 

Lynna Altmana, eksperta ds. marki i szefa Viverito + Brandmaker Express. Ponieważ pracuje głównie z 

dużymi korporacjami, Altman, która określa się jako „niezbyt praktykująca Żydówka”, zdecydowała się 

na zmianę marki oddziału w Nowym Jorku na zasadzie pro bono, uznając, że „jeśli wolontariusz mój 

osobisty czas i umiejętności, ucząc karate niepełnosprawnym dorosłym, czemu nie poświęcić mojego 

zawodowego czasu i umiejętności, pomagając organizacji non-profit w zaspokajaniu jej potrzeb 

związanych z brandingiem? ”Altman najpierw zidentyfikowała studentów, singli i młode małżeństwa 

jako głównych odbiorców Aish HaTorah. Czyniąc to, zdała sobie również sprawę, że te grupy były mniej 

podatne na wyraźnie „żydowską” markę niż ich rodzice lub dziadkowie. Jej rozwiązaniem tego 

problemu było stworzenie tożsamości marki dla organizacji, która nie uwzględniała oczywistej 

żydowskiej ikonografii (np. Star of David lub hebrajskich liter). Zamiast tego polegał na subtelnych 

„sygnałach” i serii humorystycznych sloganów (na przykład „All of the Fun; None of the Guilt”), aby 

zasygnalizować optymistyczne, wyrafinowane podejście Aisha i silny związek z wiarą żydowską.  Nowy 

system brandingu, który został zaprojektowany przez Bernhardt Fudyma Design Group z Nowego 

Jorku, zapewnił różne podejścia (w zależności od odbiorców), które można zastosować do wizytówek, 

papieru firmowego, broszur i wszelkiego rodzaju innych materiałów. Wezwała również organizację do 

skrócenia jej nazwy do Aish, która była już nieformalnie używana przez kilka oddziałów organizacji. 

Zdając sobie sprawę z tego, że ciągłość marki i wiadomości jest ważna do utrzymania w całej 

organizacji, liderzy Aish zwołali dyrektorów z ośmiu oddziałów, aby porównać materiały dodatkowe. 

Po krótkiej dyskusji zdecydowali, że system opracowany przez Altmana i Bernhardt Fudyma Design 

Group dla oddziału w Nowym Jorku był najbardziej skuteczny i zgodził się na jego adaptację w całej 

organizacji. Wytyczne dotyczące marki opracowane dla Aish opisują i ilustrują, w jaki sposób 

organizacja powinna zastosować swoją nową tożsamość do swoich materiałów dodatkowych: jakich 

rodzin krojów użyć; koncepcja kryjąca się za paletą kolorów; należy używać zdjęć; w jaki sposób należy 

napisać kopię, aby powiązać ją z koncepcją; i tak dalej. I choć dołączono wiele różnych przykładów 

zastosowań, wszystkie wyrażają markę, dzieląc tę samą wrażliwość humorystyczną i są prezentowane 

w sposób, który ilustruje głębię i szerokość, jaką można osiągnąć w ramach solidnej, konsekwentnie 

oznakowanej tożsamości. Chociaż może nie być potrzeby sięgania do tych długości, aby tworzyć 

wytyczne dotyczące marki, należy dążyć do osiągnięcia tego samego. Przydatne ćwiczenie: pomyśl, jak 

marki, które znasz, ewoluowały przez lata. Porównaj reklamy w starych wydaniach swoich ulubionych 

czasopism ze sposobem, w jaki te same produkty lub obawy są dziś prezentowane. Co się zmieniło? Co 

pozostało takie samo? Częściej niż nie, zauważysz, że podczas gdy wygląd najbardziej trwałych marek 

może ewoluować i zmieniać się w czasie, podstawowe przesłanie organizacji prawie zawsze pozostaje 

takie samo. 

 



Duże Przełączanie : Wdrażanie Nowej Marki 

Masz więc nowe logo, papier firmowy i powiązane materiały. Gratulacje! Jesteś gotowy na ujawnienie 

swojej nowej marki światu. Czy jesteś To naprawdę kwestia logistyki. Duża część decyzji zależy od tego, 

jak zmiana będzie postrzegana przez członków zarządu, kibiców i wyborców. Fragmentaryczne 

podejście może wyglądać niechlujnie, jeśli zmiana jest dramatyczna. Ale jeśli zmiana jest subtelna, 

dlaczego nie po prostu czekać, aż trzeba wymienić papier firmowy? W każdym razie potrzebujesz 

przemyślanego planu. Oto przykład. 

Organizowanie zmian 

We wczesnych latach sześćdziesiątych szwedzki rząd opublikował wyniki serii badań, które wykazały, 

że jazda po prawej stronie drogi zwiększa pole widzenia kierowców, a tym samym ogólne 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. Po szeroko zakrojonej krajowej debacie na ten temat rząd szwedzki 

podjął decyzję o zmianie kierowców z kraju z jazdy po lewej stronie drogi na jazdę po prawej stronie. 

Ale nie wprowadził zmiany do 1967 r., A kiedy to nastąpiło, wybrał 6 A.M. (Godzina szczytu!) w 

wyraźny, rześki poranek, aby zrobić duży przełącznik. Dlaczego tak długo zajęło Szwedom wdrożenie 

zmiany? I dlaczego zdecydowali się wdrożyć to wszystko na raz - w godzinach szczytu nie mniej? Na 

początek szwedzki rząd zbadał wszystko, na co może mieć wpływ zmiana. Po pierwsze uświadomił 

sobie, że potrzebują nowych autobusów z drzwiami otwieranymi po prawej stronie. Po dalszych 

badaniach rząd zdecydował, że upłynie kilka lat, zanim wszystko będzie gotowe przejście. Jednocześnie 

rząd rozważał różne strategie wprowadzenia zmiany i ostatecznie zdecydował, że najpewniejszym 

sposobem na zwrócenie uwagi kierowców i bezpieczne przeorientowanie dużych. 

Liczba ludzi do czego, mimo wszystko, była drastyczną zmianą w ich zwyczajach jazdy, było robienie 

tego w godzinach szczytu. Idealnie rozsądne założenie. 

Rezultaty: nie było wielu wypadków w wyniku zmiany, ale kilka osób miało trudności z dokonaniem 

zmiany, szczególnie osoby starsze. Ci, którzy w ogóle nie mogli sobie poradzić, przestali jeździć. 

Doświadczenie Szwecji zapewnia nam bogatą metaforę dla organizacji non-profit, które znajdują się na 

tym etapie procesu zmiany marki, gdzie muszą rozważyć moment przejścia na nową tożsamość marki. 

Innymi słowy, kiedy należy dokonać zmiany? Kiedy drukarka dostarczy nowy papier firmowy? Może. 

Ale co zrobić ze starymi broszurami, które jeszcze nie zostały wymienione? Dołącz kopię z każdym 

listem, który pojawia się na nowym papierze firmowym? Czy będzie to wyglądało nieprofesjonalnie lub 

myląco? Co z twoją stroną internetową? Czy został przeprojektowany, aby odzwierciedlić nową 

tożsamość marki? I wyobraź sobie, że istnieje możliwość pomyłki, jeśli twoja nowa tożsamość wymaga 

zmiany nazwy organizacji, jak również nowej, nowej tożsamości. Niedawno organizacja Alliance for 

Nonprofit Governance z Nowego Jorku przyjęła nową tożsamość marki. Ta prawie stuprocentowa 

organizacja wolontariacka działa na rzecz podniesienia standardów zarządzania w organizacjach non-

profit, zwłaszcza w Nowym Jorku, i ma zróżnicowane członkostwo, od konsultantów, naukowców, 

prawników i księgowych po fundatorów i szeroką gamę praktyków non-profit. Jest to również 

organizacja, która bardzo poważnie traktuje swoją rolę modelu dobrego zarządzania. W ramach działań 

mających na celu zmianę marki, komitet ds. Marketingu i brandingu (na którym zasiadam) postanowił 

zalecić zmianę nazwy na sprawy związane z zarządzaniem. Organizacja, która ma zaledwie kilka lat, 

postanowiła dokonać zmiany po tym, jak zdała sobie sprawę, że dzięki długości jej nazwy na zawsze 

skazany był na miano ANG - bezsensownego inicjalizmu, który niektórzy członkowie wymawiali jako 

„ANG” a inni skrócili do „ang”, jak w „bang”. Natomiast wyrażenie „sprawy związane z zarządzaniem” 

zostało użyte w kilku programach organizacji od momentu jej powstania i, jak wspomina wiceprezes 

organizacji Anne Green, „doskonale uchwyciło motywację wszystkich tych, którzy pracowali w tych 

wczesnych dniach, aby zlikwidować ANG. ”Oczywiście, nowa nazwa musiała zostać zatwierdzona przez 



zarząd, który stanowczo poparł inkluzywny proces jako sposób zabezpieczenia wpisowego od 

wszystkich członków zarządu . Aby to osiągnąć, prezentacja nowej tożsamości została poprzedzona 

indywidualną dyskusją na temat nowej nazwy, dając członkom zarządu szansę na wywiązanie się z 

obaw prywatnych. W rezultacie prezentacja na pełnym forum była wirtualnym faktem dokonanym, a 

wszelkie napięcia, które mogły powstać w wyniku nagłego odsłonięcia nowej nazwy, zostały zastąpione 

niemal powszechnym entuzjazmem dla zmiany na poziomie zarządu. 

Co robić, gdy pojawiają się komplikacje 

Nie wszystkie konsekwencje nowej tożsamości marki są bezpośrednio związane z projektowaniem lub 

marketingiem. Ponadto ważne jest, aby na początku procesu starać się zidentyfikować wszystkie 

możliwe problemy, aby zminimalizować zamieszanie i wydatki wymagane do ich rozwiązania. Na 

przykład jeden członek zarządu ANG z solidnym zrozumieniem regulaminów organizacji uznał, że 

zmiana nazwy organizacji może zostać ratyfikowana tylko przez wyraźną większość jej członków. 

Oznaczało to między innymi, że zarząd ANG będzie musiał poczekać na doroczne spotkanie organizacji 

w celu ratyfikacji nowej nazwy. Jednak adwokaci ANG zwrócili uwagę, że stan Nowy Jork nie wymaga 

od większości członków do głosowania nad zmianami korporacyjnymi i zalecił zarządowi zmianę 

regulaminu organizacji, zgodnie z prawem stanowym, aby umożliwić dwie trzecie członkostwa 

przedstawić głosowanie w sprawie zmian korporacyjnych w przyszłości. Rada zgodziła się, a członkowie 

głosowali również za odpowiednią zmianą regulaminu podczas dorocznego spotkania. Przygotowując 

się do corocznego spotkania, ANG wysłało zawiadomienie do swoich członków, wyjaśniając 

uzasadnienie zmiany nazwy, w tym fakt, że wyszukiwanie znaków towarowych ujawniło, że nazwa była 

dostępna w kategorii organizacji non-profit, jeśli organizacja zdecyduje się chronić nazwę, oraz że 

zabezpieczono nazwy domen governancematters.org i governancematters.net. Mailing zachęcił ich do 

przesłania opinii. Podobnie jak w przypadku zarządu ważne jest, aby dać członkom wczesne 

powiadomienie o wszelkich działaniach, a tym samym dać im szansę zaabsorbowania dramatycznych i 

/ lub ważnych zmian w tożsamości organizacji. Głosowanie nad zmianą nazwy nastąpiło na corocznym 

spotkaniu 1 lutego (jednogłośnie), po prezentacji PowerPoint nowego systemu tożsamości. 

Ogłosiliśmy, że komitet marketingowy wprowadzi nową markę Governance Matters „Szwedzki styl” 1 

maja po przeprojektowaniu strony internetowej, papieru firmowego i materiałów dodatkowych, aby 

odzwierciedlić nową tożsamość organizacji. Ostatecznie, na zakończenie spotkania, wszyscy obecni 

członkowie otrzymali notatniki Governance Matters w opakowaniu, które mówiły: „Nie używaj do 1 

maja”. Następnie nastąpiło uroczyste przecięcie ciasta ozdobionego nowym logo i zakładanie koszulek 

(oczywiście z nowym logo) przez wszystkich członków zarządu. 

Nowe słownictwo: słowa i wizualizacje 

Komitet brandingowy ANG również długo i ciężko przyjrzał się egzemplarzowi, który został 

zamieszczony na stronie internetowej organizacji oraz w kluczowych broszurach. Przed utworzeniem 

komisji większość z nich została napisana przez różne osoby lub „przez komisję”. Innymi słowy, 

organizacja nie miała systematycznego podejścia do słowa pisanego. To, zaryzykowałbym zgadywanie, 

jest dość typowe dla sektora non-profit. Ale tworząc strategię marketingową i brandingową dla ANG, 

to też musiało się zmienić i zatrudniliśmy profesjonalnego copywritera, aby opracował ton i podejście 

do kluczowych elementów komunikacji w organizacji - w tym często zadawane pytania (FAQ), kopię 

treści jego głównej broszura i główna kopia strony internetowej. ANG nie używała prawie żadnych 

wizualizacji na swojej stronie internetowej, w broszurze lub innych materiałach dodatkowych. Tak więc 

komitet brandingowy zaczął identyfikować możliwości, w których wizualizacje (wykresy, mapy, 

wykresy, fotografie) pomogłyby wyjaśnić, czym była cała organizacja  Jest to dziedzina, w której 

organizacja będzie się rozwijała, zmieniając się w sprawy zarządzania. 



Okres gestu 

Pomiędzy czasem, w którym ANG zdało sobie sprawę, że prawdopodobnie dokona tej monumentalnej 

zmiany i zatwierdzenia nowej nazwy przez członkostwo (około ośmiu miesięcy; sam proces zmiany 

nazwy trwał około czterech miesięcy), organizacja złożyła wniosek i otrzymała pięć dotacji, które 

zostały zastosowane do tożsamość marki, przeprojektowanie strony internetowej i inne materiały 

dodatkowe. Rok wcześniej komisja złożona z sześciu osób powstała w celu rozwiązania problemu 

rebrandingu, więc cały proces trwał prawie dwa lata. Może to zabrzmieć jak długi dystans, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę, że wysiłek ten był obsadzany prawie wyłącznie przez ochotników, ale to, co 

powstrzymywało zespół przed utknięciem w martwym punkcie, odsunięciem na bok lub odwróceniem 

w inny sposób, było jasnym, wciągającym procesem i skłonnością do trzymania się tego. 

Twój duży przełącznik 

Czy masz odpowiednik szwedzkich autobusów do zmiany przed wprowadzeniem nowej marki? Czy jest 

jakiś aspekt wysiłku polegającego na zmianie marki, który wymaga dodatkowego czasu na zmianę? A 

co z innymi konsekwencjami? Czy masz członków zarządu, którzy są związani ze starą marką i 

sposobem działania? Co z innymi interesariuszami i odbiorcami? Czy wiesz, jak zareagują na nową 

markę? Jeśli nie pomyślałeś o tym, teraz jest czas, aby zacząć. Jak mówi projektant Bart Crosby: 

„Tożsamości marki to żywe, oddychające rzeczy i jako takie wymagają dużo miłości i uwagi”. Ostatnio 

mój klient przedstawił swoją nową i oszałamiająco przystojną tożsamość całemu gronu składników, 

kilkaset ludzie. Każda osoba została poproszona o zapisanie swoich początkowych wrażeń. Chociaż 

nowa tożsamość została przedstawiona przez prezydenta organizacji i ogólnie dobrze przyjęta, spośród 

siedemdziesięciu osób, które zdecydowały się zgłosić uwagi, około piętnastu miało coś negatywnego 

do powiedzenia. To był szok, gdy zobaczyłem, jak inaczej ci ludzie postrzegają tożsamość. Większość 

uwielbiała paletę kolorów, ale niewielu ją nienawidziło; wielu odpowiadało na abstrakcyjny projekt, 

jak gdyby był to Rorschach i czytał na wszystkie sposoby - większość była pozytywna, kilka było 

negatywnych. Wyobrażam sobie, że podobnie jak w przypadku testów Rorschacha, odzwierciedlało to 

osobisty światopogląd obserwatora. W ten sposób odbywa się wiele prezentacji marki, ale w 

większości sytuacji nikt nie ma świadomości, aby prosić o szczere, anonimowe komentarze od osób 

obecnych. Rzeczywistość jest taka, że nie każdy będzie rozumiał wybory dokonane dla nowej 

tożsamości marki, a nie każdy będzie się zgadzał z twoimi decyzjami. W rzeczywistości podobny do tego 

co wydarzyło się w Szwecji w ten jasny, ostry poranek około czterdziestu lat temu, niektórzy ludzie po 

prostu przestaną prowadzić. kapelusz jest w porządku. Jeśli wykonałeś swoją pracę domową i położyłeś 

podwaliny, większość ludzi obejmie twoją nową markę i radośnie dokonaj zmiany - i będzie lepiej dla 

niej. 

 

 



Opowiadanie i marka: Tysiąc słów. . . i mnóstwo zdjęć 

Istnieją sposoby na poprawę własnych umiejętności pisania, które ułatwią zadanie tworzenia kopii, 

sprawią, że staniesz się bardziej krytycznym czytelnikiem, a tym samym wzbogacą Twoje życie. Kiedy 

organizacja ustali swoją nową tożsamość, stałym zadaniem zespołu brandingowego jest upewnienie 

się, że marka jest pielęgnowana - że pozostaje świeża, skuteczna i przekazywana w miarę rozwoju 

historii marki. A kiedy przejdziesz do tego, słowa i obrazy są dwoma głównymi narzędziami, którymi 

możesz opowiedzieć swoją historię. 

Miejsca, w których opowiesz swoją historię, obejmują: 

* Reklama (druk, radio i transmisja) 

* Sprawozdania roczne 

* Wizytówki 

* Wnioski o dotacje 

* Biuletyny elektroniczne lub drukowane 

* Ulotki i zaproszenia na wydarzenia 

* Opakowanie 

* Komunikaty prasowe i zestawy 

* Plakaty 

* Broszury programowe 

* Wystąpienia z wystąpień publicznych 

* Oznakowanie 

* Raporty 

* Notatki z podziękowaniami 

* Strony internetowe 

Ale DK, pytacie, kto zrobi to wszystko i zrobi te wszystkie zdjęcia? Kto opowie tę historię? Dla małych 

organizacji non-profit łatwą odpowiedzią jest to, że jest to wspólna odpowiedzialność. I często nie ma 

wyboru. Ale pisanie przez komisję, jak projektowanie przez komisję, oznacza, że żaden autor nie tworzy 

inspirującej wizji - ani nie ponosi winy, gdy wizja się nie udaje. Największym problemem w tym 

podejściu jest to, że pismo komitetu prawie zawsze kończy się rozwodnieniem lub pomyleniem 

komunikatu marki. Ile razy zastanawiałeś się nad wiadomością organizacji po przeczytaniu jej broszury 

lub kopii ulotki? Pisząc przez komitet, gwarantuję to! To samo dotyczy obrazów. Jeśli zdjęcia i 

wizualizacje zastosowane do marki nie oddają wyraźnego punktu widzenia, możesz być pewien, że 

marka będzie wyglądać na rozmytą, skonfliktowaną lub ogólną. W sytuacjach, w których pisanie przez 

komitet jest nieuniknione, zidentyfikuj pisarza (ów), którego styl najlepiej pasuje do tonu, który chcesz 

osiągnąć, a następnie wesprzyj tę osobę w opracowaniu głównej kopii. Dobrym pomysłem jest 

zaangażowanie projektanta (zarówno pro bono, jak i płatnego) w ten proces, ponieważ zazwyczaj 

będzie on osobą o największym doświadczeniu z marką. Po ustaleniu ton inni pisarze mogą wkroczyć i 

pomóc w bardziej pomocniczych potrzebach marki. Twój projektant może zidentyfikować 

odpowiednie i innowacyjne sposoby wyrażania pomysłów, łącząc słowa i obrazy, i może poprowadzić 



Cię w tym procesie. Tak robią projektanci. Często proces projektowania zaczyna się od kopii, która 

wyraża ideę, która staje się odskocznią do kampanii reklamowej lub broszury lub projektu plakatu. 

Poza tym istnieją sposoby na poprawę własnych umiejętności pisania, które ułatwią zadanie tworzenia 

kopii, sprawią, że staniesz się bardziej krytycznym czytelnikiem, a tym samym wzbogacisz swoje życie. 

Copywriting  

Ponieważ umiejętność dobrego pisania jest niezbędną umiejętnością w większości nienastawionych na 

zysk miejsc pracy, warto poprosić potencjalnych członków zespołu ds. Marki o przesłanie próbek do 

pisania, jeśli będą oni prawdopodobnie tworzyć kopie dla dowolnego projektu z listy pralni na początku 

tej części 

Dla tych, których umiejętności pisania mogą wymagać pewnego polerowania, oto kilka wskazówek, 

które pozwolą im się rozwijać. Utwórz kontur. Zanim usiądziesz do napisania, przejrzyj misję i wartości 

swojej organizacji oświadczenia i utwórz listę podstawowych słów, pomysłów i fraz, które chcesz 

włączyć do swojej kopii. Skonsultuj również swoje pomysły projektowe. Następnie przygotuj szkic, 

który nadaje priorytet wiadomościom które chciałbyś  przekazać. Tylko wtedy, gdy masz te rzeczy w 

ręku, jesteś gotowy, aby zacząć pisać. Naucz się opowiadać historię. Ludzie mają łatwiejszy czas na 

rozumienie opowieści, ponieważ używają konkretnych obrazów, a opowieść zwykle dotyczy ludzi; 

dlatego mogą widzieć siebie w sytuacji. Dość często kopia jest abstrakcyjna i nie prowadzi czytelnika 

do zaangażowania. Dobra historia maluje obraz, który stanowi jasny i przekonujący punkt, a tym 

samym pozostawia nam trwały, motywacyjny przekaz. Znajdź wygodny styl. Często sposób, w jaki 

osoba pisze, znacznie różni się od głosu mówiącego. Często ludzie sztywnieją lub „mdli”, kiedy piszą. 

To niefortunne, ponieważ autentyczny styl może być łatwiejszy do czytania i często ożywiony. 

Upewniając się, że honorujesz uzgodniony styl, słowa kluczowe i wartości Twojej marki, opracuj styl 

pisania, który będzie łatwo przyswajany i doceniany przez odbiorców. 

Zwróć uwagę na styl i ton. Styl i ton wszystkiego, co piszesz, powinien odzwierciedlać wartości wpisane 

w Twoją markę. Jeśli twoja organizacja jest kreatywna i niehierarchiczna, styl i ton twoich materiałów 

pisemnych powinien odzwierciedlać ten fakt. I odwrotnie, jeśli Twoja organizacja jest bardziej 

tradycyjna i podporządkowana, nie chcesz być zbyt nieformalna w swojej kopii. Twój zespół musi 

uzgodnić styl, który chcesz osiągnąć przed rozpoczęciem pisania. Spójrz na to. Trudno jest poprawnie 

użyć słowa, jeśli nie masz pewności, co to znaczy. Nabierz zwyczaju szukania słów, gdy nie masz jasności 

co do ich definicji. Stając się bardziej pewnym siebie w używaniu słów, znacznie łatwiej będzie rozwinąć 

styl pisania (i mówienia), który jest naturalny, a nie wymuszony. Oto kilka innych wskazówek: 

* Bądź konsekwentny w używaniu czasu 

* Użyj aktywnego (nie pasywnego) głosu 

* Bądź zwięzły; wyeliminować zwolnienia i nieistotne 

* Bezlitośnie edytuj - wycinaj, tnij, wycinaj! 

* Przede wszystkim pamiętaj, co reprezentujesz - esencję Twojej marki. 

Kiedy zatrudnić Pro 

Dałeś więc copywriting starej próby w college'u, a wyniki są nadal mniej niż błyskotliwe. Nie zniechęcaj 

się. Będą okazje, nawet dla małych organizacji non-profit, kiedy profesjonalny pisarz jest najlepszą 

opcją. Ostatnio, na przykład, pracowałem z grupą wolontariuszy (tj. Jako część zespołu 

brandingowego), której powierzono napisanie kopii promocyjnej dla organizacji non-profit, z którą byli 

związani. Jednak wraz z nadejściem terminu i nikt nie był w stanie poświęcić czasu na wymyślenie kopii, 



która byłaby przekonująca, zdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie 

profesjonalisty. Gdy autor ustali ton i styl, zabierzemy go stamtąd, aby rozwinąć resztę. W następnym 

tygodniu ustaliliśmy nasz budżet na pisanie, przeprowadziliśmy wywiady z czterema pisarzami (każdy 

z nich dostarczył próbki do pisania i szacunkową opłatę), a na koniec wybraliśmy kogoś, kto był 

globalnym myślicielem i który mógł szybko i skutecznie tworzyć kopie. Barbara Krasne, dyrektor 

KrasnePlows, konsultantki do spraw zarządzania, mówi: „Często decyzja o zatrudnieniu opiera się 

wyłącznie na tym, kogo znasz lub komu poleca, a nie na jakości pracy kandydata. Upewnij się, że 

dokładnie przejrzałeś pisanie próbek, koncentrując się na samym tekście. W ten sposób możesz 

upewnić się, że copywriter pasuje do Twoich potrzeb. Nie rozpraszaj się układem lub projektem. To nie 

ma znaczenia. Następnie sprawdź dokładnie odniesienia, aby ustalić, czy praca tej osoby jest 

stylistycznie zgodna z własnymi procesami wewnętrznymi. ”Dostarczyliśmy wybranemu pisarzowi 

jasne wytyczne i wybrane przykłady tego, co zrobiliśmy wcześniej. (Nie używaj zlewu kuchennego: 

„Dajmy im wszystko, co kiedykolwiek zrobiliśmy i pozwólmy im przez to przejść”, ponieważ zachęca to 

do spekulacji i interpretacji.) Ponadto, nawiązaliśmy kontakt z jedną osobą z pisarzem. Wszyscy czytali 

kopię w takiej postaci, w jakiej została złożona, a następnie komentowali łącznika, który destylował 

komentarze, zdecydował, jakie powinny być poprawki, i przekazał to wszystko pisarzowi. Organizacje 

non-profit mają notorycznie wysoki wskaźnik zmian, ponieważ w proces zaangażowanych jest wiele 

osób. To napędza koszt pisania, powoduje chaotyczny proces, a ostatecznie podważa relacje z 

pisarzem. Stephanie Fritsch, prezes Stephanie Fritsch Communications w Montclair, New Jersey, mówi: 

„Tam, gdzie doświadczeni pisarze wyróżniają się pod względem umiejętności doskonalenia informacji 

i zachowania właściwej równowagi. Zapewnij dużo szczegółów bez wysychania. Porozmawiaj z kilkoma 

odbiorcami jednym czystym głosem. Zachowaj świeżość i żywy, nie stając się promocyjny. Albo wyrażaj 

emocje, nie czyniąc tego bolesną lekturą. Profesjonalista ma tendencję do pracy z perspektywy 

czytelników, a to może mieć duży wpływ na to, jak atrakcyjne i skuteczne są Twoje materiały. ” 

Tworzenie wizualnego „głosu” 

To, co wielu organizacji non-profit nie zdaje sobie sprawy, to to, że wizualizacje są tak samo ważne jak 

słowa w wyrażaniu marki organizacji. Pracowałem z organizacjami non-profit, które nie używały 

żadnych obrazów - bez fotografii, wykresów, ilustracji lub map - w ich materiałach dodatkowych, a nie 

w jednym! Po kilku spotkaniach z dyrektorami tych organizacji powód stał się boleśnie oczywisty - byli 

ślepi! Nie mieli pojęcia o znaczeniu obrazów w swoich materiałach i nie mieli żadnych wizualnych 

myślicieli na temat personelu. Jak mogliby opowiedzieć swoją historię w przekonujący sposób bez 

wsparcia wizualnego? Każdy lider marki powinien być świadomy ostrości wizualnej członków zespołu 

brandingowego. Ponieważ myśliciele niewidzialni mogą mieć trudniejszy czas na zrozumienie pojęć 

wizualnych, może im być trudno docenić wkład, jaki wizualny „głos” może wnieść w rozwój przekazu 

organizacji. Inwestycją, która pomaga rozwiązać ten problem, jest aparat cyfrowy i pracownicy 

przeszkoleni w zakresie prawidłowego korzystania z niego. Dzieje się tak, ponieważ aby opowiedzieć 

swoją historię, wiele wydarzeń powinno być udokumentowanych obrazem. Na przykład nowy członek 

personelu wchodzi na pokład i chcesz umieścić swoją błyszczącą twarz na swojej stronie internetowej; 

lub po prostu przeprojektowałeś recepcję biurową i chcesz ją pokazać; lub Twój nowy przewodniczący 

zarządu zajmuje się członkostwem i potrzebujesz zdjęcia z fragmentem jego wypowiedzi w biuletynie. 

Są to wyrażenia Twojej marki. A dzięki gotowemu aparatowi cyfrowemu będziesz mógł korzystać z 

nich, gdy ich potrzebujesz. Fotografia cyfrowa jest coraz tańsza i szybsza. Jest również łatwiejszy w 

użyciu niż fotografia konwencjonalna - zarówno w materiałach drukowanych, jak i w Internecie - po 

prostu dlatego, że jest już zdigitalizowany; nie jest wymagane skanowanie obrazów. Jest także bardziej 

niezawodny, ponieważ od razu widzisz, czy masz zdjęcie, którego potrzebujesz. Nie czekam na rozwój 

filmu. Inne rzeczy, o których musisz wiedzieć, aby robić skuteczne zdjęcia, to kadrowanie, kompozycja 

i oświetlenie. Podczas gdy próba i błąd jest często najlepszym nauczycielem, nie brakuje podręczników 



do pobrania online krok po kroku (np. Fotografia cyfrowa dla manekinów). Zrób więc małą inwestycję, 

a następnie naładuj aparat i przygotuj się do użycia, a otrzymasz potrzebne zdjęcia. Oprócz tych 

szybkich nagrań będziesz chciał rozważyć inne źródła zdjęć. Niezależnie od tego, czy wynajmujesz 

profesjonalistę, czy kupujesz akcje, obrazy mogą przybierać następujące formy: 

* Fotografia 

* Ilustracja 

* Wykresy 

* Mapy 

Dla wielu organizacji non-profit robienie zdjęć jest zarezerwowane dla portretów kluczowych 

pracowników, członków zarządu i ważnych wydarzeń. W przypadku tych ostatnich nie muszą to być 

nudne ujęcia gadających głów lub grup ,uczestnicy rozmawiają na lunchu z kurczakiem. Zamiast tego 

powinny być traktowane jako możliwości prawdziwego wyrażenia swojej marki. Bądź kreatywny! 

Ale jeśli nie ma nikogo z personelu, który byłby w stanie podjąć się tego zadania, jak znaleźć dobrego 

fotografa? Jednym ze sposobów jest lokalny oddział ASMP, American Society of Media Photographers. 

Krajowa strona internetowa ASMP (www.asmp.org) ma również funkcję „Znajdź fotografa”, która 

umożliwia odwiedzającym witrynę wyszukiwanie profesjonalnych fotografów według miasta, stanu lub 

kraju, a także specjalności. Możesz też przejrzeć książki źródłowe, takie jak Workbook 

(www.workbook.com) lub Showcase (www.showcase.com). Książki źródłowe to główne sposoby na 

znalezienie fotografów lub ilustratorów w tym momencie. Publikują pracę twórców, którzy zapłacili za 

umieszczenie ich pracy w publikacji (i / lub na stronie internetowej). Wszystkie informacje kontaktowe 

są dostarczane, a wielu fotografów lub ilustratorów odbiera własne telefony. Skoroszyt jest największą 

z tych książek od kilku lat i zawiera najszerszy wachlarz stylów wśród najlepszych talentów. Z drugiej 

strony, większość podręczników źródłowych nie łamią pracy między ich okładkami (lub na powiązanych 

stronach internetowych), co utrudnia nowicjuszowi lub nie-wizjonerowi dostrzeżenie dobrej pracy ze 

złej, pochodnej lub oryginalnej. Dla tych, którzy mogą czuć się bardziej komfortowo w pracy ocenianej 

przez innych, magazyn Communication Arts (www.commarts.com) publikuje doroczne ilustracje i 

fotografie. Wszystkie prace zawarte zostały wybrane w procesie jury. Praca z dowolną osobą 

kreatywną może być wyjątkowym doświadczeniem, więc trudno jest uzyskać ogólne informacje. 

Dlatego ważne jest porównanie kilku portfeli przed podjęciem decyzji o jednym. Wybierz dobrego 

fotografa lub ilustratora, który jest zarówno dobrym słuchaczem, jak i współczującym twojej sprawie. 

Powinieneś powiedzieć osobie, o co ci chodzi - zarówno w koncepcji, jak iw praktycznym zastosowaniu 

- ale pamiętaj, że po prostu podajesz wytyczne. Dobry fotograf (lub jakikolwiek inny twórca) powinien 

poprawić swój pomysł, widząc możliwości tam, gdzie nie możesz. Fotograf Marian Goldman mówi: 

„Moja postawa jest taka sama dla całej mojej pracy. Tylko dlatego, że mogę fotografować dla 

organizacji non-profit i otrzymywać mniej pieniędzy, nie oznacza to, że powstrzymam się od wszelkich 

moich umiejętności lub energii potrzebnej do wykonania dobrej pracy. Czasami jednak potrzebne są 

alternatywy, jeśli koncepcja kosztuje zbyt dużo dodatkowych pieniędzy. Na przykład, kiedy DK Holland 

i ja pracowaliśmy nad raportem rocznym Centrum Literacy Assistance Center, pierwotnym pomysłem 

było stworzenie portretów każdej z pięciu osób profilowanych w ich domach, aby dodać trochę ich 

otoczenia do obrazu. Kosztowałoby to wiele dodatkowych pieniędzy w samym transporcie, więc 

zdecydowaliśmy się zrobić to wszystko w moim studio i dodać coś z życia każdego do zdjęcia, które 

pięknie się sprawdziło. Udało nam się uzyskać wspaniałe zwroty od wszystkich badanych i wszyscy 

świetnie się bawili będąc w studiu. ”Ceny zależą od tego, jak zajęty jest fotograf, jaki sprzęt jest 

wymagany do zadania, czasu potrzebnego na lokalizacje zwiadowcze, asystentów i / lub czas w studio. 

Aby lepiej zrozumieć, co otrzymasz za swoje pieniądze, powinieneś poprosić o racjonalizację opłaty, 



która jest Ci cytowana. Opłaty są zwykle oparte na przyznanych prawach. Fotografowie (i ilustratorzy) 

są świadomi praw, do których są uprawnieni na mocy prawa autorskiego (zazwyczaj takich, jak 

projektanci lub pisarze), i opierają swoje opłaty na przyznawaniu praw - zwykle „jeden- wykorzystanie 

czasu ”lub„ wszystkie prawa ”. Oczywiście, jeśli zdjęcie (lub ilustracja) dotyczy twojego 

przewodniczącego, fotograf lub ilustrator nie spodziewa się, że będzie w stanie odsprzedać ten obraz 

komukolwiek oprócz ciebie. Jeśli twoja umowa ma być wykorzystana w raporcie rocznym, nie myśl 

automatycznie, że możesz z nich korzystać także bez zgody. Kiedy budżet lub ograniczenia czasowe na 

to nie pozwalają 

Aby zatrudnić profesjonalnego agenta fotograficznego, takiego jak Corbis (http://pro.corbis.com) i 

Getty (http: // creative.gettyimages.com), możesz zaoferować dziesiątki kategorii i dziesiątki tysięcy 

zdjęć lub zdjęć. . FotoSearch.com korzysta z możliwości przeszukiwania wielu źródeł, aby zapewnić 

pozornie nieograniczone opcje obrazowania. Chociaż często pomijana, oryginalna ilustracja jest często 

właściwym rozwiązaniem dla ustanowienia nastroju lub przekazania abstrakcyjnej koncepcji, której nie 

można łatwo sfotografować (lub niedrogo). A profesjonalni ilustratorzy chętnie tworzą mapy lub mapy 

- choć bardziej złożone mapy mogą wymagać talentów kartografa. Obraz może być wart tysiąca słów, 

ale czy są to właściwe słowa? 

Aby to powiedzieć, musisz znać swoją historię 

Marka nigdy nie jest statyczna. Musisz zrozumieć, jak zmienia się Twoja historia, aby omówić zmianę, 

abyś mógł świadomie i strategicznie zmienić markę, aby ją dostosować. Aby to zrobić inteligentnie, 

potrzebujesz zgody co do ewolucji tej historii. Na przykład w części 1 mówiłem o zmianach 

wprowadzonych przez MoMA i wprowadzeniu lepszego miejsca. W obu przypadkach sposób, w jaki 

opowiadali swoją historię, zmienił się wraz z rozwojem. Ich zdolność do opowiadania o zmieniających 

się historiach dobrze trzymała publiczność zaangażowaną, a nie zdezorientowaną, a zatem 

bezinteresowną. Ale żeby to zrobić, musisz znać swoją historię na początku. Bezwzględna część historii 

może zawierać informacje o tym, jak rozpoczęła się Twoja organizacja, kto ją założył, komu służy, jak 

postępuje w rozwiązywaniu jej problemów i dlaczego ważne jest, aby istniała. 

Odnawianie zwięzłego przekazu 

„Zwięzły przekaz”, jak tradycyjnie rozumiano, to oświadczenie , które opisuje twoją historię - „kto, co, 

dlaczego, gdzie i jak” twoja organizacja - w przestrzeni krótkiego opisu. Ale tradycyjne jest mniej niż 

użyteczną koncepcją dla organizacji non-profit. Wynika z tego, że ktoś, kto cię interesuje, 

niespodziewanie utknął z tobą w windzie - w niewoli krótkoterminowej. Ale w rzeczywistości większość 

ludzi nie chce być rozbijana (a przecież organizacje non-profit nie sprzedają odkurzaczy od drzwi do 

drzwi) i nikt nie jest naprawdę uwięziony. Twoja historia pozostanie tylko wtedy, gdy prawdziwe 

połączenie zostanie nawiązane po otwarciu drzwi windy. Ale prawdziwym punktem przekazu jest 

maksymalizacja czasu w nieoczekiwanych sytuacjach i dlatego trzeba zsyntetyzować wiadomość 

organizacji. Pamiętając o tym, zmień „wysokość windy” w „rozmowę windy”, a nawiążesz połączenie z 

drugą osobą, ponieważ jest ona zaangażowana (tzn. Nie jest „rozbijana”). Jednym ze sposobów na to 

jest stworzenie krótkiej, prowokacyjnej odpowiedzi na nieuniknione pytanie: „O czym jest twoja 

organizacja?” Możesz odpowiedzieć, używając tylko pół tuzina słów kluczowych lub fraz, które 

podsumowują .Twoja organizacja w naturalny, inspirujący lub prowokacyjny sposób. Jeśli oczy danej 

osoby rozświetlają się, postępuj zgodnie z czymś: „Czy znasz ______?” 

[Wypełnij puste miejsce krótką frazą, która opisuje twoją główną publiczność lub skup się.] Jeśli osoba 

odpowie „Tak, ja!”, Jest to kolejne otwarcie na odpowiedź, zadawanie pytań i podejmowanie dalszych 

pytań, dyskusja . Kontynuuj dialog (i unikaj przełączania na monolog). Ale jeśli osoba w ogóle nie 

zareaguje, znajdź inny sposób na zaangażowanie się lub uznanie, że nie ma powodu, by kontynuować 



dyskusję. W takim przypadku zapisz oddech innej osobie. Gdy winda się otworzy, jeśli odniosłeś sukces, 

przeszedłeś przez cztery lub pięć kluczowych punktów dotyczących Twojej organizacji w 

niezapomniany sposób i nawiązano związek. Twoja historia została opowiedziana. Karty zostały 

wymienione. „Czy mogę do ciebie zadzwonić?” Został poproszony i odpowiedział. To właśnie jest 

branding - skuteczna komunikacja za pomocą wspólnego języka. A ponieważ uzyskasz natychmiastową 

reakcję, opowiadanie historii werbalnie jest świetnym testem, aby zobaczyć, jak inni reagują, dzięki 

czemu możesz ją ukończyć, zanim trafi na twoją stronę internetową lub raport roczny. Wraz z 

rozwojem opowieści, stałymi cechami marki są nazwa, slogan, typografia, logo i paleta kolorów. Stałą 

rolą zarządcy marki jest upewnienie się, że obecna strategia pozostaje na dobrej drodze; rola lidera 

marki polega na trzymaniu palca na pulsie marki, aby zaalarmować zespół marki, że historia zmienia 

się, nawet w subtelny sposób, i działać odpowiednio 

Czy potrzebujesz znaku towarowego? 

W jaki sposób decydujesz, czy musisz zarejestrować swoje imię, hasło lub tytuły programów jako znaki 

towarowe? Prawo dotyczące znaków towarowych egzekwowane przez Biuro Patentów i Znaków 

Towarowych Stanów Zjednoczonych (www.uspto.gov) jest zaprojektowane w celu ochrony 

konsumenta - a w efekcie także twórcy - przed pomyłką na rynku. Zabezpieczenia te są rozszerzone na 

organizacje non-profit zaangażowane w handel (towary lub usługi) pewnego rodzaju (tj. Konferencje, 

programy, publikacje, produkty itp.). Jak tylko dostarczysz towary lub usługi (a do tego czasu), 

automatycznie otrzymasz znak towarowy prawa zwyczajowego. W ogóle nie musisz się rejestrować. 

Ale musisz rozważyć rejestrację swojego znaku towarowego, jeśli obawiasz się o możliwe zamieszanie. 

Na przykład, dzięki ochronie znaków towarowych, masz prawo powiedzieć innej jednostce (która 

używa tej samej nazwy na tym samym rynku), aby przestała używać nazwy, eliminując w ten sposób 

zamieszanie. Jeśli chodzi o ochronę, często chodzi o to, kto pierwszy tam dotarł. I możesz zarejestrować 

znak towarowy za kilkaset dolarów. Możesz wypełnić formularze samodzielnie, ale Lori Lesser, partner 

w dziedzinie własności intelektualnej z Simpson Thacher & Bartlett LLP, mówi: „Prawo wymaga od 

organizacji przeprowadzenia„ wyszukiwania zgody ”przed użyciem jakiegokolwiek nowego znaku 

towarowego, aby zapewnić, że ten sam znak towarowy lub łudząco podobny nie jest już używany przez 

kogoś innego. Aby być bezpiecznym, takie wyszukiwanie powinno zawierać uprzednio zarejestrowane 

i niezarejestrowane znaki towarowe. Rozsądne jest zaangażowanie prawnika w ten proces z dwóch 

powodów. Po pierwsze, osoba świecka prawdopodobnie nie zna wszystkich zasobów, aby 

skonsultować się z takim wyszukiwaniem. Po drugie, podczas gdy laik może dostrzec wcześniejszy znak 

towarowy, który jest dokładnym dopasowaniem do jego nowego proponowanego znaku, wymaga 

oceny prawnej wcześniejszego znaku, który nie jest dokładnie taki sam, ale może być „myląco 

podobny” do nowego znaku, i dlatego problem. Konsultowanie się z prawnikiem na wstępie pomoże 

organizacjom uniknąć spędzania czasu i pieniędzy na opracowanie znaku towarowego - na przykład 

kupując nazwy domen, wynajmując firmę projektową lub tworząc papier firmowy - i dowiadując się 

później, że należy to zmienić. ” istnieje wiele przykładów podobnych lub identycznych znaków 

towarowych prawa wspólnego, które współistnieją bez uciekania się do działań prawnych. Czy na 

twoim pokładzie jest ktoś, kto zna ten obszar prawa? Ta osoba byłaby wspaniałym zasobem, jeśli 

zdecydujesz, że potrzebujesz ochrony znaku towarowego. Kancelarie prawne często zapewniają pewną 

ilość pracy pro bono i mogą obsługiwać zgłoszenia znaków towarowych dla Ciebie, jeśli Twoja 

organizacja non-profit jest mała. W każdym razie ważne jest posiadanie prawnika, ponieważ jest to 

dziedzina prawa dość skomplikowana. 

 

 



Wgląd w umysł Fundatora: zarząd, personel i branding 

Twoja dotacja została odrzucona. Czy miało to coś wspólnego ze sposobem, w jaki przedstawiłeś swoją 

organizację (tj. twoją nieefektywną tożsamość marki)? To całkowicie możliwe! Grantmasterzy długo i 

ciężko patrzą na organizację, decydując o jej finansowaniu; Skuteczne budowanie marki jest w 

najszerszym znaczeniu częścią tej decyzji. Niedawno, Governance Matters, o których czytałeś w części 

9, opracował narzędzie o nazwie „Non-profit Governance Indicator Guide: A Funders 'Matrix”, które 

zadaje i odpowiada na kluczowe pytania, które pomagają wyjaśnić obawy fundatorów dotyczące roli, 

jaką odgrywa zarządzanie w tworzeniu zrównoważona i solidna organizacja. Odpowiedzi są zapisane 

głosem organizacji non-profit. To wnikliwe narzędzie interaktywne jest przeznaczone zarówno dla 

fundatorów, jak i organizacji non-profit. Wiele pytań i odpowiedzi w tym narzędziu odnosi się do 

rozwoju marki w najszerszym znaczeniu i są powiązane z ważną rolą, jaką zarząd i pracownicy 

odgrywają w rozwoju tożsamości organizacji. Przyglądając się sprawom zarządzania, przepisałem dużą 

część Matrycy Fundatorów (zachowując format pytań i odpowiedzi), interpretując każde pytanie i 

odpowiedź, tak aby odnosiło się ono bardziej bezpośrednio do marki. W przeciwieństwie do organizacji 

non-profit, wielki biznes dokonał dużej inwestycji w branding; for-profit ma wiele takich samych 

wyzwań związanych z brandingiem jak organizacje non-profit, po prostu w inny sposób. Zilustrowałem 

również niektóre pytania i odpowiedzi przykładami dla zysku. Dlaczego warto zarabiać? W 

przeciwieństwie do organizacji non-profit, wielki biznes dokonał dużej inwestycji w branding; for-profit 

ma wiele takich samych wyzwań związanych z brandingiem jak organizacje non-profit, po prostu w 

inny sposób. Plus niektóre zyski mają broń non-profit. Główna różnica polega na tym, że firmy 

nastawione na zysk są zazwyczaj lepiej przygotowane do rozwiązywania problemów związanych z 

marką. Oni wiedzą ,że solidne budowanie marki może pomóc im się rozwinąć, a więc bardziej 

agresywnie i profesjonalnie budują markę, podczas gdy organizacje non-profit (które często mają 

napięte budżety i zależą od pomocy wolontariuszy) mogą nie sprawić, by wzrost był priorytetem. Ta 

okoliczność stanowi zagadkę dla organizacji non-profit - aby odnieść sukces, organizacja non-profit nie 

może pozostać w stagnacji, ale brakuje jej zasobów i środków na rozwój.  

Pytanie Grantmakers: Jakie struktury wykorzystują członkowie twojego personelu, aby zapewnić 

zrozumienie i zaspokojenie potrzeb użytkowników?  

Interpretacja DK: Jakie badania przeprowadziłeś, aby mieć dokładne i aktualne zrozumienie swoich 

odbiorców? Jaką podstawę zbudowałeś, aby Twoja marka rozmawiała z osobami, do których chcesz 

dotrzeć? Czy zarząd jest świadomy tego, jak postrzegana jest organizacja i czy ta percepcja jest zgodna 

z pożądaną tożsamością marki? Czy dobra wola jest postrzegana jako czynnik? Odpowiedź DK: 

Przeprowadziliśmy wywiady i przebadaliśmy reprezentatywne próbki wszystkich odbiorców przed 

brandingiem. Kiedy opracowaliśmy naszą nową witrynę internetową / materiały markowe, 

testowaliśmy je z każdą publicznością. Nasi pracownicy, zarząd i konsultanci reprezentują różne punkty 

widzenia. Jednym z największych błędów w ocenie organizacji non-profit jest myślenie, że są oni 

publicznością - że mają wrodzone zrozumienie swoich odbiorców. Ekstensywne i ciągłe pomiary to 

jedyny sposób na dogłębne zrozumienie, komu organizacja służy i zrozumienie, w jaki sposób 

organizacja jest postrzegana. To dzięki wielu opiniom można rozwijać prawdziwą i znaczącą innowację. 

Na przykład tablica Apple Computer odzwierciedla różnorodność myślenia: na pokładzie są Mickey 

Drexler, Al Gore i Steve Jobs. Obecnie Mickey Drexler jest prezesem J.Crew i był geniuszem marketingu, 

który wprowadził Gap na szybki tor. Były wiceprezydent Al Gore jest również na pokładzie; jego 

zainteresowanie technologią, a zwłaszcza Internetem, jest oczywiście znane. Dyrektorem generalnym 

Apple jest Steve Jobs (jest także dyrektorem naczelnym Pixar, bardzo znanej firmy z branży 

komputerowo-rozrywkowej o wysokiej marce), która jest pomysłodawcą marki Apple. Są to trzy silne 

osobowości z bardzo rozwiniętymi opiniami, ale żadna z nich nie popełniłaby błędu polegającego na 



odgadnięciu swojej publiczności. Wszyscy oni doskonale rozumieją wartość dobrej woli - podstawę 

lojalności wobec marki. Wszystkie te wartości są przekazywane personelowi, który oczywiście jest 

ostatecznym realizatorem misji organizacji. Chodzi o to, że twoja rada (i personel) powinna obejmować 

silne osobowości z rozwiniętymi opiniami, które są informowane przez dokładne i aktualne badania. 

Marka to żywa, oddychająca rzecz, która nie może się rozwijać bez odpowiedniego paliwa! 

Pytanie Grantmakers: Jak oceniasz skuteczność i wydajność swoich programów i operacji? 

Interpretacja DK: Skąd wiesz, że masz pożądany wpływ? Skąd wiesz, że mądrze wydajesz zasoby? 

Odpowiedź DK: Jako organizacja non-profit, naszym priorytetem jest efektywne świadczenie usług w 

skuteczny sposób, który maksymalizuje wykorzystanie ograniczonych zasobów. Nasza regularna 

coroczna ocena programów i operacji określa, jak to się udało. Ta sama zasada jest stosowana do 

wizerunku naszej organizacji. Wydajność wynika z wysokiego zwrotu z naszych markowych, opartych 

na reakcji materiałów, w tym naszej strony internetowej. Skuteczność ocenia się na podstawie reakcji 

na nasze materiały i stronę internetową. Nasi pracownicy zbierają opinie na temat naszych materiałów 

(i strony internetowej), które syntetyzują i dostarczają do zarządu. Wysoka sprawność i efektywność 

są wynikiem znacznej inwestycji w rozsądny plan - w tym materiały pozyskiwania funduszy. Typowym 

uzasadnieniem braku odpowiedniego inwestowania jest wydatek. Oto typowa zagadka non-profit: jeśli 

mamy nadwyżki funduszy, to czy nie powinno to być programowanie, a nie pozyskiwanie funduszy? 

Choć nikt nie chce złamać banku, oto truizm: najdroższym narzędziem do pozyskiwania funduszy jest 

to, które nie działa. Który byś wybrał: wydać 50 000 USD na zebranie 1 000 000 USD lub 5 000 USD na 

zebranie 10 000 USD? Inwestuj mądrze. Jednym z efektywnych podejść jest opracowanie kampanii 

zaprojektowanej w celu osiągnięcia kilku rzeczy jednocześnie (tj. Promowania programu, ale także 

pozyskiwania funduszy). Cokolwiek robisz, zastanów się, w jaki sposób będziesz w stanie ocenić 

powodzenie podejścia, abyś mógł go replikować i budować na nim. 

Pytanie Grantmakers: Czy zarząd zatwierdza roczny plan pozyskiwania funduszy? 

Interpretacja DK: Czy zarząd wie, co jest potrzebne do planowania pozyskiwania funduszy? Czy uznała 

potrzebę stworzenia wszechstronnie markowych materiałów, które można również wykorzystać w 

zbieraniu funduszy? Czy zarząd (i pracownicy) doceniają wartość, jaką dobre pozyskiwanie marki i 

design odgrywają w zbieraniu funduszy? 

Odpowiedź DK: Rada podtrzymuje wysoki standard organizacji: strona internetowa / materiały są 

aktualne, kompleksowe, przejrzyste i zgodne z naszą misją i naszym wizerunkiem, które wspierają nasz 

plan pozyskiwania funduszy. Nasz personel tworzy potężny, dobrze zaprojektowany pakiet materiały 

o naszych programach dla każdej propozycji dotacji. Nasza strona internetowa wzięła pod uwagę fakt, 

że darczyńcy będą ją analizować. Często zarówno zarząd, jak i pracownicy zbyt wąsko przyglądają się 

materiałom na pozyskiwanie funduszy, takim jak raport roczny. Pozyskiwanie funduszy to szansa na 

lepsze wyjście poza pozyskiwanie funduszy: rozwijanie entuzjazmu i zaangażowania w organizację z 

wieloma różnymi odbiorcami oraz rozwijanie jasnego i wiarygodnego postrzegania organizacji. To z 

kolei podnosi znacznie więcej niż tylko fundusze. Dobrze oznakowane materiały są kluczem do tego 

celu. Członkowie zarządu również pozostawiają planowanie pracownikom lub konsultanci. Ale 

milczenie jest równoznaczne z zatwierdzeniem, więc jeśli wysiłek się nie powiedzie, odpowiedzialność 

powinna być dzielona. 

Pytanie Grantmakers: Czy zarząd odgrywa odpowiednią rolę na obecnym etapie cyklu życia 

organizacji? 



Interpretacja DK: W jaki sposób Twoja rada jest zaangażowana w artykułowanie marki? W promowaniu 

wzrostu? Czy Twoja marka rozwija się tak, jak rozwija się? 

Odpowiedź DK: Zarząd jest na bieżąco z brandingiem i podpisuje wszystkie ważne decyzje związane z 

marką. Nasze materiały brandingowe, w tym nasza strona internetowa, są autorytatywne, 

zróżnicowane i jasne, ponieważ z każdym komponentem są profesjonalni projektanci, pisarze, 

fotografowie i / lub marketerzy. Obawa Apple Computer o marki wydaje się oczywista; sprzedają 

produkty oparte na marce. Ale rozumienie marki przez Apple idzie znacznie dalej niż jakikolwiek 

produkt: sprytne wyczucie odbiorców Apple i ich konkurencja pozwoliły im na wyjątkową identyfikację 

z technologią komputerową i rozrywką, co umożliwiło Apple rozszerzenie z beżowych komputerów 

Macintosh na komputery stacjonarne Lata osiemdziesiąte do nowatorskiego projektu komputerów 

iMac do białych komputerów iBooków do gładkiego charakteru dzisiejszych iPodów (i nie tylko!). 

Szerokie, silne poczucie rodziny w projektowaniu i promocji produktu daje poczucie, że zawsze 

będziesz wiedział, kiedy Apple go zobaczysz. Jak oni to zrobili? Apple zatrudnił doświadczonych 

pracowników i konsultantów, wysłuchał marketingu i zinternalizował swoje lekcje. Zasada jest taka 

sama w przypadku organizacji non-profit - jeśli zarząd i pracownicy rozumieją, w jaki sposób korzystać 

z brandingu z zaufaniem, mogą kierować organizacją, aby ewoluowała w ekscytujący sposób, ponieważ 

organizacja komunikuje się w sposób przejrzysty i inteligentny w trakcie swojego cyklu życia. W 

przeciwnym razie cykl może stać się okręgiem. 

Pytanie Grantmakers: W jaki sposób członkowie zarządu angażują swoje sieci do wspierania misji 

organizacji? 

Interpretacja DK: Jakie materiały markowe (w tym Twoja strona internetowa) mogą być używane przez 

członków zarządu do wyrażania celów organizacji w ich sieciach, w celu prowadzenia dialogu i 

rekrutacji innych? 

Odpowiedź DK: Nasza rada aktywnie korzysta z naszych materiałów; była integralnie zaangażowana w 

kierowanie naszymi materiałami i witryną internetową, dostarczając poinformowanych informacji 

zwrotnych i zatwierdzenie na wszystkich etapach. Posiadamy zatwierdzoną przez zarząd „rozmowę 

windową”, z której korzysta każdy zarząd i kluczowy pracownik, aby zaangażować kolegów, partnerów 

strategicznych i sponsorów w swobodną rozmowę o naszej organizacji. 

Niezależnie od tego, czy jest to ważne spotkanie, czy zwykła rozmowa, członkowie zarządu potrzebują 

wsparcia, aby zaangażować innych - rodzaj wsparcia, które zapewnia dobrze zaprojektowany, dobrze 

napisany, solidnie oznaczony materiał. Wszyscy członkowie zarządu muszą zrozumieć i mieć zaufanie 

do przesłania organizacji. To wydaje się takie oczywiste! Jednak niewyraźna marka jest normą w 

świecie non-profit. Oczy błyszczą, gdy członkowie zarządu walczą o wyjaśnienie misji. A efekt falowania 

zaczyna się od planszy. Benjamin Warnke, prezes Warnke Community Consulting w Nowym Jorku, 

ostrzega: „Organizacje non-profit nie dojdą do niczego, jeśli nie będą mogły nauczyć się jasno mówić, 

co robią”. Rozmowa windy jest bardziej łagodna i rozsądna niż rozmowa windy (ponieważ rozmowa 

jest znacznie bardziej kolaboracyjna niż smoła - a współpraca to koncepcja, która jest częścią większości 

kultur non-profit. Przejrzysta komunikacja buduje zaufanie. Czy wiesz, że możesz uzyskać dostęp do 

interaktywnego raportu rocznego Target ze swojej strony internetowej (www.target.com)? Jeśli 

przewiniesz na dół strony głównej, zobaczysz pasek z linkami do społeczności, różnorodności (w tym 

pracowników i dostawców), literatury, inwestorów, a także do Fundacji Target, która finansuje sztukę 

i usługi socjalne programy. Dostęp do tych informacji nie tylko wyjaśnia wszystkim, kim jest i kto jest 

celem, ale buduje dobrą wolę (co jest bardzo cenione), co wyjaśnia, dlaczego cel jest kochany przez tak 

wiele osób z różnych linii ekonomicznych i socjologicznych. Ta jasność pochodzi od zarządu Target (w 

skład którego wchodzą kierownictwo największych popularnych marek: Pepsi, UPS, Xerox, General 



Mills i Orange) i jest bardzo atrakcyjna dla strategicznych partnerów i inwestorów. Czy Twój skład deski 

jest skuteczny? Lee Green, wieloletni dyrektor ds. Tożsamości korporacyjnej i projektowania w IBM, 

mówi, że mix płyt musi zawierać komunikatory. Mówi: „Jeśli branding jest postrzegany jako wysoce 

strategiczna szansa lub obszar problemowy, rozsądnie byłoby rozważyć dodanie doświadczonych 

specjalistów do zarządu, którzy są w dobrej pozycji, aby porozmawiać o tej potrzebie.” Governance 

Matters dla Grantmakers dodaje: „Nasze członkowie zarządu mogą dokładnie zidentyfikować 

możliwości podniesienia profilu organizacji w społeczności. . . . Posiada strategię public relations, która 

komunikuje swój przekaz, a także przyciąga wsparcie w społeczności i / lub dziedzinie. Członkowie 

zarządu mogą dokładnie opisać misję i kluczowe programy oraz wykazać zrozumienie swoich przewag 

konkurencyjnych i potrzeb rozwojowych. ” 

Pytanie Grantmakers: Czy programy organizacji odzwierciedlają jej strukturę i funkcje? 

Interpretacja DK: Czy programy są zgodne z misją organizacji? Czy materiały i witryna sieci Web 

wyglądają i wyglądają tak, jakby dokładnie odzwierciedlały Twoją organizację? 

Odpowiedź DK: Wszystko, co wychodzi, jest opracowywane i analizowane, aby sprostać testowi 

skuteczności marki. Mamy strategię marki i steward marki, aby utrzymać nas na dobrej drodze. 

Wszystko, od materiałów drukowanych i internetowych, mebli biurowych i sposobu, w jaki nasza 

recepcjonistka odbiera telefon w sposób, w jaki nasz personel reaguje na nasz okręg wyborczy, jest 

odzwierciedleniem marki naszej organizacji. 

Zawsze możesz stwierdzić, kiedy organizacja ma silną strukturę dla marki. Oznacza to, że zarządca 

marki został upoważniony przez zarząd do włączenia hamulców, jeśli pociąg odjeżdża z urwiska lub 

zaraz przyjdzie nieplanowany objazd. Pamiętasz, jak kiedyś BP nazywano British Petroleum? Była to 

programowa decyzja o rozszerzeniu się poza paliwa kopalne na energię słoneczną i wiatrową. Ale to 

był branding decyzji o zmianie British Petroleum na Beyond Petroleum i idą pieszo. Niektóre stacje 

benzynowe BP mają teraz na swoich wyspach panele słoneczne, a ich logo to ozdobny słonecznik w 

kolorze zielonym i żółtym. Niezbadane zaangażowanie w alternatywne źródła energii jest ryzykowne i 

odważne, aby firma energetyczna mogła to zrobić, ale jest to takie, które dokładnie odróżniło BP od 

wszystkich innych: wszystko albo działa, by zbudować markę, albo ją pokonać. 

Pytanie Grantmakers: Czy zarząd aktywnie wspiera wysiłki na rzecz tworzenia strategicznych sojuszy w 

celu maksymalizacji korzyści dla klientów? 

Interpretacja DK: W jaki sposób twoja tożsamość marki rośnie w porównaniu z organizacjami, z którymi 

chcesz być związany? Czy rozważasz markę tych, z którymi dostosowujesz swoją organizację? 

Odpowiedź DK: Nasi partnerzy strategiczni są harmonijną częścią naszej silnej podstawy. Nasza dobrze 

zaprojektowana, najnowocześniejsza marka wyróżnia nas, podkreślając nasze znaczenie. Jesteśmy 

konsekwentnie markowi. Nasi odbiorcy wiedzą, kim jesteśmy i dlaczego powinni się przejmować! 

Łatwo jest zobaczyć stronę główną tych organizacji, z którymi chciałbyś nawiązać strategiczny sojusz. 

Następnie porównaj z witryną. (Oczywiście, jest to trochę uproszczone - branding organizacji nie może 

być oceniany tylko przez jej stronę internetową - ale jest to praktyczny sposób na dokonywanie 

porównań). Teraz spójrz na strony swoich obecnych partnerów strategicznych. Jak wyglądają obok 

Twojej organizacji? Jesteś znany przez firmę, którą trzymasz! 

Przypomnę: 

* Płyta jest kluczem do zdrowego brandingu. 

* Zrozumienie i wdrożenie solidnego programu brandingu ma zasadnicze znaczenie dla finansowania. 



* Uzyskanie dobrego, doświadczonego personelu i specjalistów zaangażowanych w organizację ma 

ogromne znaczenie dla marki i finansowania. 

Finansowanie marki dla organizacji non-profit 

Poprosiłem Donnę Panton, doradczynię finansową organizacji non-profit i prezesa Rillbrook 

Consulting, Inc., firmy konsultingowej zajmującej się rozwojem organizacji w Nowym Jorku, aby 

odpowiedzieć na kilka bezpośrednich pytań dotyczących finansowanie brandingu dla organizacji non-

profit. 

P: Jeśli uznają to za tak ważny czynnik trwałości organizacji non-profit, dlaczego nie fundują marki? 

Odp .: Będą finansować branding, ale nie wtedy, gdy będzie to traktowane jako kosmetyki. Połącz to z 

edukacją, a fundator zrozumie, że docierasz do swojego okręgu wyborczego. Przekształcenie 

organizacji idzie o wiele głębiej niż projektowanie logo i w tym kontekście branding może stać się 

ulepszeniem programu, jeśli nowa osoba i wiadomość poprawią świadczone przez Ciebie usługi. 

P: Jeśli organizacja zmienia markę, aby się wzmocnić, czy jest to możliwe? 

O: Graj w swoje mocne strony, a nie w swoje słabości. Nie otrzymasz finansowania, jeśli uciekasz przed 

czymś. Musisz podejść do brandingu w pozytywny sposób. Jeśli przekierowujesz markę organizacja, 

wskaż przyszłość, a nie przeszłość. 

P: Kto finansuje branding? 

Odp .: Baza danych Centrum Fundacji jest prawdopodobnie najlepszym źródłem wskazówek dla 

fundatorów. Jest on dostępny online za niewielką opłatą iw wielu bibliotekach publicznych oraz w 

Centrach Fundacji w Nowym Jorku, San Francisco, Atlancie, Cleveland i Waszyngtonie za darmo. Aby 

dowiedzieć się, kto może finansować marki, użyj słów kluczowych, takich jak „zasięg”, „ public 

relations, „publikacje”, „konferencje”, „edukacja”, „pomoc techniczna”, „ekspansja”, „budowanie 

potencjału” lub „zrównoważone” w funkcji wyszukiwania. 

P: Kto finansuje drukowanie materiałów? Kto finansuje konsultantów? 

Odp .: Korporacje i fundacje korporacyjne są znane z finansowania drukowania. Ideas That Matter to 

roczna dotacja przyznawana przez Sappi (www.sappi.com), która finansuje prepress, druk i papier, ale 

nie opłaty konsultantów. Jeśli fundatorzy mają solidne relacje z tak naprawdę tym, co robią, mogą być 

w stanie wpaść w fundusze uznaniowe. Może to obejmować finansowanie planistów, projektantów, 

fotografów i innych konsultantów. Bardzo ważne jest, aby organizacje rozwijały i utrzymywały dobre 

relacje ze swoimi fundatorami. Są wtedy bardziej skłonni do słuchania twoich bardziej innowacyjnych 

pomysłów. 

P: Czy kultura organizacji wpływa na finansowanie? 

O: Kultura organizacji jest wyczuwalna w jej murach. Ta kultura jest również widoczna dla opinii 

publicznej za pośrednictwem materiałów marketingowych organizacji, w tym jej strony internetowej i 

propozycji dotacji. Jeśli oferujesz kompetentne, przyjazne i pełne współczucia środowisko dzięki 

skutecznym programom, twoje materiały powinny to odzwierciedlać i masz nadzieję, że Twoi 

fundatorzy będą mieć pewność, że pieniądze przekazane Tobie będą dobrze wydane. 

 

 



O ewolucji marki: przychodzisz tak długą, długą drogą, kochanie! 

To krótkowzroczne sądzić, że branding rozwinął się w pierwszych dniach industrializacji, wraz z 

początkiem pakowanych, masowo produkowanych produktów. Ale tak myśli wielu ludzi. W efekcie 

branding wiąże się z komercjalizacją - i jest to bardzo wąski widok, aby powiedzieć, co najmniej. 

Społeczeństwo również myśli, że branding manipuluje, a ta postawa rodzi niechęć i nieufność na rynku. 

I choć branding jest neutralny, może to być prawda, ponieważ nawet najwcześniejsze produkty 

konsumenckie używały ukrytej ersuasion - ich programów od anielskich do wręcz złowieszczych: 

* Uważano, że kwakrzy są wyjątkowo uczciwymi biznesmenami, więc koncepcja religii kwakeryzmu 

została wykorzystana do przekazania integralności produktu. Klienci przybyli do takich marek, jak 

Quaker Oats, Quaker Sugar i Quaker Oil. (Logo zawierało mężczyznę w płaskim czarnym kapeluszu, 

który nieuchronnie identyfikował firmę jako Quaker.) 

* Furia religijna Harleya Proctera zainspirowała go do nazwania swojego nowego białego mydła 

„Ivory”. Ivory Snow był jego rzecznikiem; „99 44/100 procent czystości” to jego motto. W 

rzeczywistości najpopularniejszym mydłem w Ameryce było nazwany od ambony, po Psalmie 45: 8: 

„Wszystkie szaty pachną mirrą i aloesami i kasją, z pałaców z kości słoniowej, dzięki którym cieszą się”. 

Z tak wieloma przerażającymi przykładami marki manipulacja w oczach opinii publicznej, nie jest 

trudno zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie myślą, że branding jest zły. 

* Coca-Cola została opracowana jako środek wzmacniający nerwy przez aptekarza z Atlanty, który 

rażąco ignorując uzależniające moce liścia koki, nazwał ją „stymulatorem mózgu”. 

* Wczesne reklamy wysoce uzależniających papierosów Camel stwierdzały, że możesz „Palić tyle, ile 

chcesz. Nigdy nie wpadają w nerwy. ”I oczywiście RJR Tobacco słynął z wykorzystywania jawnie 

seksualnych wyobrażeń Joe Camela, aby usidlić najbardziej podatnych na palenie przyszłych palaczy - 

nastoletnich chłopców. Ogólne potępienie Joe Camela przez przemysł tytoniowy spowodowało śmierć 

Joe. 

* Złożono pozew przeciwko McDonald's, w imieniu dwojga dzieci w Nowym Jorku, który oskarżył firmę 

o wprowadzanie dzieci w błąd co do wartości odżywczej ich hamburgerów i frytek. Sprawa jest 

apelacyjna. Pokazuje cienką linię pomiędzy doświadczonymi konsumentami, którzy obawiają się 

manipulacji dla zysku, a tymi, którzy chcą zarabiać na tej ignorancji. Pozew zmotywował ludzi do 

składania pozwów naśladowczych i zainspirował uznany przez krytyków niezależny film o nazwie Super 

Size Me, w którym reżyser / producent / gwiazda jadł tylko jedzenie McDonald za miesiąc, aby ustalić 

jego szkodliwe skutki, które były liczne, niektóre bardzo poważne. Przy tak wielu przerażających 

przykładach manipulacji marką w oczach opinii publicznej nie jest trudno zrozumieć, dlaczego niektórzy 

ludzie myślą, że branding jest wręcz zły; że promuje dekadencję i pobłażanie; że branding jest sam w 

sobie symbolem degeneracji społeczeństwa. Oczywiście, w pierwszych dniach „branding” nie był 

marketingiem terminowym, reklamą ani tożsamością korporacyjną, z której korzystali monikarze. 

Branding to stosunkowo nowy pomysł w tym sensie, który łączy wszystkie powyższe i inne. Ale 

ponieważ branding jest często utożsamiany z brudną lukrecją i nadużyciem władzy, ludzie często mają 

negatywną odpowiedź na samo słowo. Mogą one zastąpić „ducha” lub „styl” lub inne słowo 

oznaczające branding, aby wyeliminować piętno. Moja opinia: to wciąż branding bez względu na to, 

jak to nazywasz. Ale branding jest po prostu narzędziem, a tendencja do marki jest nieodłączna dla nas 

wszystkich, na dobre i na złe. Dla każdego przykładu manipulacyjnej marki możesz znaleźć tysiące, 

które są proste. Czerwony Krzyż, ACLU, Campbell Soup, Johnson & Johnson, Amnesty International, 

Heinz, Ben & Jerry's, World Wildlife Fund, Neutrogena, National Geographic Society, HBO, Memorial 

Sloan-Kettering, produkty Silk Soy, Oprah i Jet Blue to tylko niektóre z szanowanych nazw, na których 

polegają na temat brandingu, aby wyjaśnić, co oferują, jak wzbogacają, ułatwiają lub chronią nasze 



życie. Jak ujął to etolog i filozof Princeton, Kwame Anthony Appiah: „Ludzie są istotami tworzącymi 

tożsamość i tworzącymi tożsamość.… To coś, co wymyślamy. Musimy nauczyć się nim zarządzać. 

”Tożsamość (lub branding) w najszerszym znaczeniu jest potwierdzeniem tego, kim jesteśmy. To 

sposób na ustalenie indywidualności. Branding to systematyczny sposób, w jaki ustalamy tożsamość 

dla siebie. I zawsze tak było. 

Marki ludzkości! 

Świt człowieka: pierwsze plemię nie było oznakowane, drugie plemię było. Aby drugie plemię mogło 

odróżnić się od pierwszego, musiało się samo marka. I jak tylko drugie plemię się oznakowało, pierwszy 

prawdopodobnie też tak zrobił. Od tamtej pory tak było, zwłaszcza w Ameryce, gdzie przewaga 

konkurencyjna jest mocno wygrana, wysoko ceniona. Jednym z najwcześniejszych symboli 

zaprojektowanych przez ludzi było koło życia - co nazywamy swastyką. Ten symbol znajduje się w wielu 

miejscach na świecie, zwłaszcza w Indiach oraz w najwcześniejszych artefaktach ludzi, których 

ironicznie nazywamy Indianami - pierwszymi ludami naszej ziemi. Jakie fałszywe marki! Amerigo 

Vespucci nie odkrył Ameryki, a Kolumb nie odkrył Indii, kiedy tu wylądował, a jednak odnosimy się do 

ludzi, którzy byli tu pierwsi jako amerykańscy Indianie. I oczywiście swastyka została słynnie 

wykorzystana w XX wieku w nazistowskich Niemczech. Od tego czasu to bardzo potężnae i pozytywna 

ikona związana ze złem, przynajmniej w zachodnim umyśle. Kiedy młody książę Harry z Wielkiej Brytanii 

nosił opaskę nazistowską na imprezie w Wielkiej Brytanii, został upomniany jako bezmyślny i 

bezduszny. Jednak noszenie opaski z swastyką (z sanskryckiego słowa svatika, oznaczającego dobre 

samopoczucie, szczęście, szczęście) w Indiach, jeśli w ogóle, skłoniłoby Cię do skinienia głowy i 

pozdrowienia „namestae ji”, ponieważ swastyka jest pozytywnym symbolem w tej części świata i 

pozostaje tam wszechobecny. Na Wschodzie, gdzie religia i magiczne myślenie są potężne, 

wszechobecne, splecione siły, symbole mają chronić i ostrzegać ludzi. Narody Indii obdarzone są 

pozornie nieograniczoną kreatywnością, często używaną do wyrażania swojego złożonego i 

pomysłowego myślenia. Przewoźnicy towarów, autobusy, które przewożą ludzi i ładunki po 

zdradzieckich drogach Indii i innych krajów regionu, zdobią symbole ochrony: diabły, buty, koła życia, 

ptaki, lwy. Kierowcy uważają, że te symbole sprawiają, że ciężarówki są bezpieczne, gdy jeżdżą po 

skalistych, wyboistych, dwupasmowych autostradach i pokonują zakręty w górskich obszarach (nie 

używają kierunkowskazów - zamiast tego rzucają okrzyki). A ponieważ ciężarówki muszą być 

opodatkowane, gdy podróżują przez różne regiony Indii, projekt każdej floty ciężarówek jest unikalny 

dla jej regionu - praktyczne wykorzystanie marki. Genialny kolor to duży element tożsamości marki 

Indii. To dlatego, że wiele z jego religii przypisuje określone wartości do każdego koloru w spektrum: 

Jeśli jesteś Hindusem, w niektóre dni nosisz niebieski, a na innych nigdy nie powinieneś nosić białego. 

Nic nie jest pozostawione przypadkowi. Ponieważ wiele religii Indii ma podobne przekonania - 

Sikhowie, Janowie, Hindusi, Muzułmanie i Buddyści - każdy z nich ma swoją własną charakterystyczną 

(markową) sukienkę i tożsamość kolorystyczną, aby odróżnić ludzi według wieku i płci. I tak niezwykła 

ilość intensywnych kolorów i kolorowych symboli rozciąga się na krajobraz podczas podróży po kraju. 

Kiedy piękno robi lęk przed złem 

Wiele narzędzi wykorzystywanych przez Hitlera w doborze piękna. Muzyka Wagnera oraz plakaty i 

architektura Trzeciej Rzeszy były potężne, majestatyczne i atrakcyjne. Piękno przyciąga. Hitler 

dokooptował swastykę do swojego logo. Wybrał kolory dla ich znaczącej czerni (rewolucji), biały 

(czystość narodowa) i czerwony (społeczeństwo). Napisał w „Mein Kampfthat”: „W przyszłości nie 

można było znieść godła, który miałby charakter symbolu ruchu i jako taki mógłby być przeciwstawiony 

komunistom”. Dodał: „Nowa flaga musiała być tak samo symbolem naszej własnej walki, jak z drugiej 

strony, musi mieć efekt równie wielki jak plakat. . . . W setkach tysięcy przypadków skuteczny 



emblemat może dać pierwszy impuls do zainteresowania tym ruchem ”. Tak samo odrażające jak 

nazistowskie Niemcy, piękno i siła brandingu III Rzeszy były i są niezaprzeczalne. 

Brand Wojny 

Innym zastosowaniem brandingu jest mundur wojskowy. Od samego początku walczące frakcje miały 

mundury wyraźnie zaprojektowane, aby odróżnić swoje oddziały od wroga, aby odstraszyć jego 

wrogów, aby pokazać swoje machismo i powstrzymać żołnierzy przed zabiciem (lub, jeśli zostanie 

zabity, pozwolić na odnalezienie ich ciał). To samo dotyczy dzisiaj: przeciwstawiając się armiom 

partyzanckim w wewnętrznych miastach Ameryki - Krwawe i Cripsy - identyfikują się, odpowiednio, 

używając czerwonego lub niebieskiego ubrania. Jak ironicznie amerykański! Noszą bandany, tworzą 

unikalne graffiti w swoich społecznościach i opatrują się tatuażami (np. Logo), aby odróżnić siebie i 

swoje gangi od innych. Czy byłoby Krwawych, gdyby nie było Cripsów? Grają sobie nawzajem. I 

podobnie jak lustrzane odbicia, obaj wybrali bandany, tatuaże i graffiti do reprezentowania swoich 

marek. Z kolei ten branding zapewnia poczucie wspólnoty dla tych śródmiejskich dzieci, choć może być 

błędny. 

Buddyzm tybetański jest marką w niebezpieczeństwie, a jego wyborcy w dużej mierze na emigracji 

usiłują zachować swoją tożsamość, wspólnotę i unikalny system wierzeń. Ich kolory to szafranowo-

pomarańczowy i czerwony; ich duchowym przywódcą jest Dalajlama. Jego nauki i system wierzeń 

buddyjskich tybetańskich modelują prostotę, współczucie i wewnętrzny spokój. To jest ich marka. 

Tybetańskie dziewczyny są oznakowane jedną prostą i bardzo piękną sukienką, chupa. Nie noszą innych 

stylów odzieży. Kiedy się żenią, po prostu dodają fartuch. Brak wyboru ogranicza rozproszenie uwagi 

Tybetańczyków (bardzo radosnych ekstrawertycznych ludzi), skupiając się na społeczności, 

wewnętrznym duchu, a nie na ziemskim ja. Kiedy Chiny zmusiły Dalajlamę do opuszczenia ojczyzny w 

1959 r., Indie zaprosiły Jego Świątobliwość do stworzenia Tybetu na Wygnaniu, w Dharamsali, na 

zboczu góry u podnóża Himalajów. W pobliżu powstał Instytut Norbulingka, w którym mieści się 

kompleks świątynny, klasztorny i klasztor - duchowa wspólnota i atrakcja turystyczna. Ma też kawiarnię 

z autentyczną kuchnią tybetańską i sklep, w którym wysokiej jakości klasyczne tybetańskie rękodzieło 

jest wytwarzane i sprzedawane na całym świecie, aby pomóc zachować kulturę Tybetu. Unikalna paleta 

kolorów i różnorodne symbole są częścią marki, która odróżnia tybetańską sztukę i rzemiosło od innych 

kultur regionu. Połączenie światowego wizerunku buddyzmu tybetańskiego jest kooptowaniem Tybetu 

przez Chiny, które ponownie zaludniły Lhasa z chińskimi buddystami lojalnymi wobec chińskiego rządu 

i ogłosił chińskiego Panczenlamę za swojego duchowego przywódcę. | Oni również „przemodelowali” 

tybetańskie doświadczenie, odtwarzając pseudo-autentyczną i misternie wyprodukowaną inscenizację 

starożytnych rytuałów tańca w Tybecie. Większość, jeśli nie wszystkie, religie są oznakowane. Kościół 

katolicki przyjął oznakowanie, takie jak krzyż, zwyczaje mniszek i szaty kapłanów - amice, alb, cincture, 

maniple, stułę, ornat, tunel, dalmatykę, kopułę, buskins, mitrę, gal, succinctorium i fanon . Rytuały, 

katedry i sam papież są częścią marki. W rzeczywistości Stolica Apostolska ma jedną z 

najwspanialszych, atrakcyjnych wizualnie i wyrafinowanych stron internetowych w Internecie, która 

obejmuje wirtualne wizyty w Watykanie i masę prowadzoną w jej murach przez papieża, piękny i 

potężny duchowy rytuał. Wiele produktów pochodzi z Watykanu - różańców, pościeli, a nawet medali 

bagażowych, w tym medalu relikwii św. Antoniego, który zawiera „mały kawałek płótna dotknięty 

nieuszkodzonym językiem świętego”, ostatnio na aukcji w serwisie eBay. Ameryka to stan umysłu, a 

ludzie z całego świata dążą do tego, by stać się częścią tego sposobu myślenia. To jedna z największych, 

najbardziej złożonych marek: flaga czerwona, biała i niebieska; sama nazwa - Stany Zjednoczone 

Ameryki; architektura stolicy; pieśni, zabytki i folklor; tygiel; postawa can-do. Wszystkie wzmacniają 

wielkie obietnice wolności, szczęścia, różnorodności i szacunku dla jednostki: wszystko, o czym mówi 

Konstytucja, jest częścią marki. Sub-marki, takie jak Kalifornia, Teksas i Nowy Jork, wzmacniają bigness 



i śmiałość tego miejsca. Na przykład, gdyby Ameryka wyeliminowała imigrację dla uchodźców 

politycznych, obietnica marki „wolności i sprawiedliwości dla wszystkich” straciłaby integralność, a 

zatem znaczenie. Gdyby konstytucja - „misja” USA - została naruszona, marka ulegałaby erozji. Jak 

dobrze Ameryka dotrzymuje obietnicy marki (poprzez zarządzanie rządem, korporacjami, instytucjami 

itp.) Pokonuje lub buduje swoją markę. Prezydent George W. Bush, MBA, postanowił przekształcić 

Stany Zjednoczone w próbę zmiany coraz bardziej negatywnego postrzegania Ameryki istniejącej poza 

jej granicami. Charlotte Beers, uznana za „Królową Brandingu” wśród znawców public relations, została 

mianowana podsekretarzem stanu ds. Dyplomacji publicznej i spraw publicznych trzy krótkie tygodnie 

po 11 września. Jej zadaniem było wyjaśnianie i sprzedawanie polityki zagranicznej administracji Busha, 

zwłaszcza wojny z terroryzmem. „Dlaczego nas nienawidzą?” Zostało przeformułowane, w słowach 

„Jak zmienić pozycję marki?” Aby pomóc zdobyć udziały w rynku z dżihadu, Beers, była przewodnicząca 

agencji reklamowej, J. Walter Thompson Worldwide, otrzymała środki na kongresy w wysokości 520 

milionów dolarów na skupienie się na „niezadowolonych populacjach”, zwłaszcza na Bliskim 

Wschodzie iw Azji Południowej. Jak świadczą Beers, „słaba percepcja USA prowadzi do niepokojów, a 

niepokoje okazały się zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego”. 

emocjonalne podłoże marki - lub to, w co ludzie wierzą, co myślą i jak się czują, kiedy z niej korzystają 

”. 
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