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1. Úvod

V podnikovém managementu se značky staly základní dimenzí v dnešní

marketingové demokracii. Představují ekonomické entity, ale také zdroje síly a

legitimity , které ukládají určitý směr myšlení a chování. Značka nemusí být výhradně

vi děna jako přidaný znak k produktům, který je má odlišit od ostatních, ale jako

sémiotický nástroj s funkcí neustále produkovat význam a hodnoty. Značka je tedy

vyprávěná entita, která se využívá jako přirozený zdroj ideologické a přírodní síly

podle Foucaultova smyslu síly, který představuj e sadu č i nnost í na jiných činnostech.

Síla nepůsobí přímo , předpokládá totiž p ředem, že se využije, než že vynuluje

kapacitu j ednotli vců ; síla pracuje na základě sady praktických a etických možností. I

Význam využívání značek se změn i l, původní význam označován í produktů přeše l

k dnešnímu řízení značek pomocí propracovaných systémů identity značky. P ů vodn ě

základní funkce značky spočíva la pouze v identifikaci produktů a v uj i št ěn í o

standardu a kvalitě , značka tak rozlišovala jednotlivé produkty, aby se z nich nestaly

komodity, produkty mohly mít díky značce různou cenu a značka tak pomohla

cenovým válkám' . O budování značky se zača lo hovořit od konce 80. let 20. století,

v posledních deseti letech se identita značky stala klíčovým konceptem pro budování

značky . Tento posun směrem k so fis t i kovanějš ímu budování značek znamená, že

pokud chce být značka úspěšná musí být prolnuta lidskými vlastnostmi a

osobnostními rys osobnosti.'

V dnešním automobilovém průmyslu je složité nějak významně odlišit vlastní

produkt od produktu konkurence, protože v íceméně všechny funkční vlastnosti j sou

si podobné. Proto automobilky pracují s identitou značky, která poslouží k určité

vyhraněnosti oproti jiným značkám .

Ve své bakal ářské práci analyzuji koncepci identity značky automobilky Renault,

která patří k nejdynamičtěj ším automobilkám současného automobilového světa.

K volbě této značky pro svoj i bakalářskou práci jsem byl motivován tím, že

I Foucault 1977; Gordon 1991 . SCHROEDER, 10NATHAN E., SALZER-MORLll G, MIRIAM c l

al. Brand CU/lIIre. Londýn: Routledge, 2006, s. 103.
~ Lcvit 1980. ln SCHROEDER, JONATHAN E., SALZER-MORLlNG, MIRIAM cl al. Brand
Cu/ture. Londýn: Routledge, 2006, s. 11 8.
l Aaker 1996; Kapfcrcr 2004. ln SCI-lROEDER, JONATI-lAN E., SALZER-MORLlNG, MIRIAM cl

al. Brand Culture. Londýn: Routlcdgc, 2006, s. 118.
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francouzské domovské prostředí automobilky je mi velmi blízké svým původem a

také tím, že jsem několi k měs íců pracoval v českém zastoupení společnosti Renault.

S těžej n í část práce se bude zabývat změnou identity značky Renault, k níž došlo

v roce 1999. Rozš í řil jsem časové období, kterému se věnuj i ve své baka l ářské práci,

na dobu od roku 1999 do současnost i, protože přelomem v historii pro značku

Renault byl p rávě rok 1999, kdy došlo ke změně identity a nikoliv rok 2000, jak je

psáno v tezích mé bakal ářské práce. V roce 1999 Renault při šel s koncepcí identity

značky, která má být co nejblíže zákazn íkům a která má maximálně využít

potenciálu značky. Po krátkém představení společnosti Renault a jejích

ekonomických charakteristik přikročím k otázce značky Renault a to, jakou roli hraje

tato značka v komunikačních aktivitách společnosti Renault a jaká je koncepce

identity značky Renault z roku 1999.

2. Renault

Automobilka Renault byla založena v roce 1896 v malé dílně na předměstí Paříže .

Dnes je Renault nejprodávaněj ším automobilem č i lehkým užitkovým vozem v

regionu západní Evropy. Na přelomu let 1999 a 2000 se Renault transformoval z

pozice lokální západoevropské automobilky na automobilku globální.

Renault byl v letech 1998 - 2004 nejprodávaněj š í evropskou automobilkou

s podílem ll , I % evropského automobilového trhu (osobní vozy a užitkové vozy) a

v těchto letech držel 4, I % světového trhu s automobily. V roce 2003 prodala

Skupina Renault, která zas třešuj e značky Renault, Dacia a Samsung, 2 388 958 vozů.

V roce 2003 č i n i l obchodní obrat Skupiny Renault 37 255 000 000 eur". V roce 1999

Renault uskutečni l akvizici rumunské automobilky Dacia a v roce 2000 koupiI

jihokorejského výrobce automob i l ů Samsung Motors, kterého násl edně přejmenova l

na Renault Samsung Motors. 27. března 1999 podepsala automobilka Renault

s j aponskou automobilkou Nissan smlouvu o Alianci. Tato vzájemná spolupráce

mezi oběma automobilkami pomohla zvýšit obrat obou těchto výrobců automob i l ů .

4 LEPEAU, CHARLES cl al. Les grand livre de marques: tl la d écouverte des marques business to
busin ess parmi les plus fo rtes de France. Paříž , Lc jury des grandcs marques, 2005.
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Dnes pat ří automobilka Renault mezi čtyři nej produktivnějš í automobilové výrobce

na světě . V roce 2005 vyrobil Renault spolu s automobilkou Nissan 5 965 000

automob i l ů , tento počet řad í Alianci Renault a issan na čtvrté místo celosvětových

prodej ů .

Renault investoval do reklamy v roce 2005 podle Advertising Age 825 mili onů

amerických dolarů , což řadí Renault na 36. místo nejvíce inzerujících spo lečnost í

svě ta . Ve Francii v roce 2005 odhadla společnost TNS/CBNews výdaje do reklamy

na částku 295 mili onů eur. Ve Velké Británii odhadla spo l ečnost Nielsen Media

Research/Marketing vydanou částku do médií na 40 mi l ionů britských liber v roce

2006. V N ě rnecku společnost Media ResearchlHorizonT odhadla výdaje do reklamy

na 123 milionů eur v roce 20055
. Reklamní agenturou Renaultu je od roku 1963

agentura Publicis.

3. Brand (značka)

Základní úlohou značky není jen nějak charakterizovat spo lečnost a jí vyráběné

produkty. Pokud chce společnost při vés t zákazníky, musí ve své značce nabídnout i

hodnotu značky. Nabídka hodnoty v rámci dané značky je prohlášení o funkčních

požitcích. emočních požitcích a požitku sebevyj ádieni, jež značka zákazníkovi doručí

a poskytn e /lili tak určitou hodnotil. Efektivní nabídka hodnoty by měla vést ke vztahu

značka - zákazník a byt hnací silou rozhodnutí ke koupi výrob ku dané značky. 6

Správné řízen í obchodní značky vede k vybudování silné značky a tím k vytvořen í

hodnoty značky.

3.1 Přidaná hodnota produktu

5 Rcnault : marketing and advcrtising profile at Adbrands.nct. Dostupný z WWW:
http ://www.adbrands.net
6 AA KER, DAVID A. Brand building. Brno: Computer Press, 2003, s. 82.
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Značka je hodnotná i pro svoj i s po lečnost. Renault neustále pracuje na podpoře své

značky. I mimo odvětví automobilového průmyslu výrobci pracují na vývoji své

značky, protože silná značka dává produktu přidanou hodnotu.

3.1.1 Emoční přidaná hodnota produktu

Produkt s touto přidanou hodnotou se stává pro zákazníka referencí v dané kategorii

(zjednodušuje mu výběr na přeplněném trhu). Emočn í přidaná hodnota také

usnadňuj e uvedení nových výrobků na trh, výrobce nemusí u nových výrobků

budovat důvěryhodnost úp lně od počátku , nový produkt může využít ekvitu značky.

Ekvita značky má i finanční hodnotu. V roce 1987 Ford uděl al akvizici automobilky

Jaguar za 1,6 miliardy britských liber, vlastnictví společnos ti Jaguar bylo odhadnuto

na 400 milionů britských liber, zbylých 1,2 miliardy britských liber představoval a

hodnota značky. Emočn í přidaná hodnota produktu č iní zákazníka věrným a

shovívavým vůči případným prob l ém ům značky.

3.1.2 Finanční přidaná hodnota produktu

Silná značka je zdrojem ziskovosti a umožňuj e nasadit vyšší cenu (nap řík l ad cena

lehkých užitkových vozů Renault je o 17 procent vyšší než cena lehkých užitkových

vozů značky Mercedes). Silná značka rovněž dovoluje úspory na výdajích do

reklamy a na marketingových akcích.

4. Image značky

Anglické slovo image (inspirované latinským imago) znamená obraz - a původní

význam tohoto slova je zároveň nejjednodušším klíčem k pochopení jeho významu

ve smyslu .Jcorporátnim". Image fi rmy je vnějš ím obrazem firm y č i instituce,

hodnocením, jaké si o nás vytváří naše okolí - zákazníci, partneři , veřej nost.

8



V 80. letech minulého století popsali konzultanti společnosti McKinsey v tzv.

konstrukci úspěchu , jak je pro úspěch firmy důležitá její image. Konzultanti

spo lečnost i McKinsey definovali sedm pojmů, jež ve vzájemné souhře tvoří jádro

úspěchu firmy. Jedním z těchto pojmů je také styl, j iným pak sdílené hodnoty firmy.

Firemní styl předem definují specialisté na firemní design a pak se podle něj říd í celá

spo lečnost. Dodržování firemního stylu kontrolují oddě len í komunikace a

marketingu, podporované příslušnými reklamními č i komunikačními agenturami.

Nejdůležitěj ší však je, nakolik se o hodnotách, jež jsme se rozhodli naší firm ě

(značce) přiřadit, podaří přesvědčit cílové skupiny zákazn íků, neboli - jak silnou

image dokážeme pro svoji značku vytvoři t.

Identita a osobní zkušenost p ř íslušn iků cílových skupin s výsledky č i nnost i

organizace, doplněná o vliv zpráv o firmě čerpaných z veřej ných zdroj ů i o

informace získané ťonnou nejrůzněj ších ústních doporučen í a referencí tvoří to, co

označujeme jako firemní image. Firemní image je souborem asociací, které se vybaví

každému při kontaktu (přímém či zpros tředkovaném) s touto společností. Jedná se o

asociace veřejnosti , tj. zákazníků a všech ostatních, kteří jsou existencí firmy

ovlivněni.

Image nemusí být vždy dobrá. Asociace, které si s firemní značkou zapíšeme do své

mysli, mohou vyznívat pozitivně i negativně . Co je ale s l ož i těj š í, je že často se jedná

o asociace, u kterých nemůžeme j ednoznačně říc i , jsou-Ii přízn i vé , č i nikoli 

konkrétní asociace mohou být totiž rů znými částm i veřej nost i hodnoceny odl i šně .

Pro posouzení, jaká je image firmy, je třeba využít výzkumných n á stroj ů , které

porovnají skutečnou image s požadovaným stavem. Důležité je z výs l edků výzkumů

vypozorovat, jestli se společnosti daří v myslích veřej nost i budovat takovou image,

jakou si určila v identitě.

Firmy si uvědomují , jaký mimořádný vliv má image na postoje zákazn íků a proto

správně fungující identita značky a následně image, která je obrazem identity v

myslích veřejnosti , patří ke klíčovým úkollun mana ž erů , Jedi ně taková image, se

kterou se zákazníci plně ztotožňuj í , m ů ž e podpořit identifikaci z á kazníků s naší

značkou . Tato identifikace pak přináší zákaznickou loajalitu, klíčový fenomén v

oblasti řízení vztah ů se zákazníky (CRM). Image značky mů že podstatně zvýšit nebo

9



snížit úspěch využití CRM, který je dnes metou pro mnoho organizací, a celoživotní

hodnotu zákazníka (CLTY).

Image pozitivně ovlivňuje zákazníky spo l ečnosti, otázkou je, jak dobrou image

rozpoznat a jak ji změři t. Y praxi je image firmy spo l uvytvářena řadou faktorů . Patří

mezi ně produkty či služby, které firm ě samy vytvářej í určitou image svou kvalitou,

provedením, cenovou úrovní apod. Mezi další faktory, které ovlivň uj í image

společnost i , patří chování fi rmy na trhu, ale i v komun itě a ve spo lečnos t i jako

takové (u vztahů s veřej nost í se používá nástrojů public relations). Samozřejmě i

způsob , jakým společnost komunikuje se zákazníky, patří do faktorů , které ov l iv ň uj í

image korporace a značky.

Teoretici marketingu Philipp Kotler a I-Ioward Barich formulovali j eště podrobněj i

seznam faktorů ov l ivňuj í cích firemní image. Podle nich je to hlavně produkt (tento

pojem zahmuje i služby), tedy jeho vlastnosti, výkonnost, přizpůsobi vost,

trvanlivost, kvalita, spolehlivost, obnovitelnost (opravitelnost) anebo styl (design).

Hned potom je to komunikace ve všech jej ích form ách, tedy zejména reklama,

promotion, direct marketing, public relations a další.

Cenová politika velmi ovlivňuje image, ani ne tak výše ceny, ale spíše práce s cenou.

Dále ovliv ňuje image zákaznická podpora - předprodejn í (konzultace, financování

aj.) a poprodejní (doprava, instalace, instruktáž atd.). Image ov l iv ň uj e také logistika,

distribuce - v distribuci je to volba di s tribučních kan á lů , jejich propustnost, rozsah a

úroveň servisu ve všech bodech di stribuční s ítě, samozřejmě branding - budování

značky, ale také prodejní personál - jeho početnost , dostupnost, informovanost,

kompetence, operativnost, vnímavost a vstřícnost , zdvoři los t, spolehlivost, loajalita

ke značce atd. Image, at' už značky nebo firmy, je ov l ivněna nejen chováním firmy k

z á kazníků m, ale také postoji vů či jejímu okolí. Do této kategorie patří zp ůsob řízení

firmy (tedy management, jeho veřej né vystupování, zp ůsob jednání s obchodními

partnery, schopnost inovace, finanční zdraví atd.), sociální chování spo l ečnost i

( předevš ím vztah k životnímu prostředí , k p rincipům udržitelnosti, ke komun itě v

místě podnikání i ke spo lečnosti obecně) , ochota při spívat na veřejně p rospěšné cíle

(nadace, vzdělávací instituce, podpora umění aj.) a konečně vztah k zaměstnanc ům 

vyjádřený mzdovou politikou, fi remní kulturou, možnostmi osobního rozvoje aj.
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Vybudovat žádoucí image pomocí t ěchto nejrůzněj ších projevil firmy je velmi

komplik ované, a bohužel na to není jednoduchý, všeurčuj í cí nástroj. Lidé se často

mylně domnívají, že image lze jednoduše vytvoři t pomocí reklamy č i publie

relation s, tento omyl však může firmu a její majitele stát mnoho peněz. Valná větš i na

projevů pro budování souvisí s tím, jak management řídí firmu a s hodnotami, které

firma vyznává a které pro své podnikání formuluje jako svou vizi a misi. Nakonec je

důležit é, jak jsou srozuměni zaměstnanci se žádoucí image. Pokud každý

zaměstnanec společnost tyto hodnoty image zná, rozumí jim a je s mrru

identifikován, může je ve svém chování uplatňovat a vydávat tak o firm ě žádoucí

obraz .

4.1 Úloha image v komunikaci automobilu

I v automobilovém světě se objevují mylné představy, že image automobilu lze

vybudovat pouze pomocí reklamy. Je důležité si uvědom i t , že i v automobilovém

světě image dává směr produkt. Jelikož ale víceméně všechny moderní vozy si jsou

podobné , na čem doopravdy záleží, v automobilovém světě obzv láš ť, jsou dojmy

zákazníka, které ale nemusí souviset s realitou, protože se dají vybudovat právě

pomocí image značky . Logický postup výrobce automobi lů by byl sice propagovat

své vozy, ale tímto směrem se vydalo v předchozích letech a v dnešní době mnoho

v ýrobc ů. Většina automobilů je podle svých výrobců dokonalých a ve své propagaci

komunikuje technická specifika jako: bezpečnost, provedení karosérie a interiéru

vozu, levný provoz, záruky, jednoduché řízení , výkonnost, ocenění v odborných

periodicích atd. Automobilka, která chce na vysoce konkurenčn ím trhu uspět , by

měla prodávat hodnotu a kulturu, se kterou přichází na trh. Jinými slovy vybudovat si

silnou osobnost a dobrý vztah se svými zákazníky. Pokud se na základě identity

sp rávně vybudují osobnost značky a pevný vztah k zákazn í kům , mů že značka

očekávat dlouhodobou zákaznickou věrnost.

Renault se rozhodl pro uvedení nové identity značky a vytvořen í nové image, protože

p ůvodní image z poloviny 80. let 20. století se stala těžkopádnou a nep ů sobivou .
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Dalším důvodem pro vytvoření nové image byl fakt, že Renault byl velmi dobře

znám v domovské Francii, celkem dobře v Evropě , ale málo j iž ve zbytku světa.

Vybudování povědomí o Renaultu bylo stěžej n ím d ů vodem pro vypracování nové

strategie značky a postupem času z tohoto povědomí bylo třeba vytvoři t image

Renaultu. S uvedením této nové strategie značky souvisel také návrat Renaultu do

závodů Formule I, které mají dát značce Renault esenci technické vyspělosti,

výkon nosti a konkurenceschopnosti vů č i ostatním automobilkám.

S. Budování značky Renault

Silná značka přináš í j istotu a zámku kvality, s tej ně tak pocit identifikace a odlišení.

Tyto charakteristiky značky jsou základními elementy pro komerčn í úspěch

automobilu. Renault nabízí svým flexibilním a nekonformním zákazníkům, kteří se

soustředí na praktickou stránku automobilu, vře lost a odvážnost ve svých

automo bilech.

Renault v roce 1999 při šel s koncepcí změny rozš í řené identity, neboť tato

z poloviny 80. let 20. století již neodpovídala soudobým trendům .

Kraj od kraje se vnímání značky Renault liší. Jednotlivé produkty Renaultu mají

mnohokrát lepší image než značka Renault jako taková. Bez podpory své značky

produ kt ztrácí mnoho ze své existence. Lze říc t, že ani tak nezáleží na tom, jaký

produkt je ve skutečnosti . Silná značka produktu přináší přidanou hodnotu,

zákazníka uji šťuj e , zjednodušuje mu výběr a podporuje jeho věrnost. P ředevším silná

značka je zdrojem ziskovosti pro vlastnickou spo lečnost a pro vlastníky akcií

spo l ečnosti .

S.l Funkční požitek, emoční požitek a požitek sebevyjádření

Identita značky při náší hodnotu zákazníkovi i tím, že mu poskytne funkční , emočn í

požitky a radost ze sebevyjádř·ení.
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S.l .l Funkční požitek

Funkční požitky založené na atributech výrobku jsou nejvidi telněj šími , protože jsou

založeny na funkcích produktu. Značka Renault je například II sedmi modelů

nositelem nejvyššího možného ohodnocení v rámci testů bezpečnosti EuroNCAP_

Renault má v oblasti bezpečnost i dominantní postavení, lze jej nazvat lídrem

automobilové bezpečnosti.

S.1.2 Emoční požitek

Když zákazník daný produkt koupí a následně jej používá, má emočn í požitky,

Emoční požitky jsou důkazem velmi dobře vypracované identity značky. Emoční

zážitky, emoční požitky č i n í život člověka bohatší, dávají zkušenostem se značkou

větší intenzitu.

S.1.3 Požitek sebevyjádření

Pokud značka nabízí požitek sebevyjádřen í , je téměř jisté, že dojde k upevněn í

vztahu mezi značkou a produktem. V některých případech se rozdíly mezi emočn ím

požitkem a požitkem sebevyjádřen í překrývají ; například u "drsného" oblečen í je

těžké rozlišit, o který z po žitk ů se jedná, jestli se jedná o požitek sebevyj á dření 

nosím drsné oblečení, mám drsnou povahu, nebo jestli se jedná o emočn í požitek 

nosím drsné oblečení a cítím se chlapsky drsně. Požitek sebevyj ádřen í se zaměřuje

na osobu zákazníka - spotřebi te le produktu a na produkty, které se veřej ně prezentuj í

(například automobily).

6. Filozofie společnosti Renault

Filozofie společnosti Renault je následující: Rcnault, vizionářský , odvážný a

přív ětivý tv ůrce automobilů , přináší svým otevřeným , nekonformním zá kazn í ků m

zážitek z řízení a pobytu na palubě automobilu.
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Jednotli vě body filozofie automobilky Renaul t lze vysvět l i t takto:

Renault je vizionářský : sleduje spo l ečenské změny a v závislosti na nich reaguje na

nové, měnící se potřeby zákazn íků . Renault je tvůrce mnoha nestárnoucích

automobilových konceptů, které se osvědč i l y a dnes jsou vyráběny již v někol ikáté

generaci (Scénic, Espace) anebo se staly vzorem pro jiné modely automob il ů (R4,

R16).

Renault je odvážný: přichází s novými, neobvyklými a neo č ek á vanými řešeními ,

která mění tradiční zažité uspořádání automobilu (například u modelů Twingo nebo

Kangoo).

Renault je přívětivý: naslouchá svým zákazn íkům a projevuje o ně zájem.

Postoj ke svému know-how č i n í z automobilky Renault značku přívětivou a

odvážnou.

Renault nabízí jedinečný zážitek při řízení automobilu. Renault zdůrazňuj e , že jeho

automobily jsou automobily pro život. Značka Renault posouvá koncept "voitures a
vivre" (auta pro život) tak, že přidává pocit vychutnání si prožitku z j ízdy díky

jednoduchosti řízení a výkonnosti automobilu.

7. Identita značky

Identita značky určuje, jakým směrem se bude značka ubírat, jaké je poslání dané

značky a jaký je význam značky. Identita zásadně ov l iv ň uje strategii značky a

asociace se značkou spojené. Identita značky vždy hledí do budoucna, říd í se

obchodní strategií. Základní jádro identity značky se neměn í , mohou se upravit

pouze dílčí části, pokud dojde ke změnám výrobního procesu, ke změnám ve

společnosti, k uvedení nového produktu atd.

Aaker definuje identitu n á sledovně ': Identita značky j e unikátní sadou asociací. o

j ejichž vytvoření a udrženi usiluji stratégové světa obchodních značek. Tyto asociace

7 AAKER, DAVID A. Srand building, Bmo: Computer Press, 2003, S. 60.
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reprezentují 10, co značka pie dstavuje a zároveů naznačují ur čity slib v ůči

zákaznik ům ze strany výrobce.

Identita značky by měla pomoci zavést vztah mezi zna čkou a zákazníkem tím, že

vytvorl nabídku určité hodnoty , j ež má pro zákazníka význam funkční, citový a

význam související s j eho sebevyjádrenim.

Identita značky se skládá z dvanácti dimenzí, organizovaných ve čtyřech

p erspektivách - značka jako produkt (sortiment výrobku, atributy výrobku,

kvalita/hodnota, u žiti, uživatelé, země pl/vodu), značka jako organizace (organizačn í

atributy, globální versus lokální rozm ěr), značka j ako osoba (osobnost značky, vztah

značka - zákazník, a značka jako symbol (vizuální provedení, metafory a dědictví

značky).

Identitu značky m ů ž eme rozděl i t na základní a rozšířenou, existují významové

vzory , které jsou seskupené kolem základní identity značky .

7.1 Zákla dní identita

Základní identita formuluj e význam a úspěch značky, zůstává víceméně nern ěnn á

v čase, i když společnost uvádí na trh nové výrobky. Všeobecně řečeno základní

identita je odolněj ší proti změnám než rozšířená identita, protože obsahuje prvky pro

spo l ečnost unikátní, které nemá žádná jiná spo lečnost. Součástí základní identity je

slogan, který ale zřídka obsahuje celou základní identitu.

7.2 Rozšířená identita

Rozší řená identita dokresluje základní identitu. Mění se v závislosti na aktuálních

marketingových programech a komunikačn ích aktivitách společnos t i . Rozšířená

identita sice nemá takový zásadní význam jako identita základní, ale pomáhá naj ít

detaily , které značku dělají j edinečnou oproti ostatním značkám .
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7.3 Významové vzory

Jednotlivé prvky významových vzorů základní a rozš í řené identity jso u často

organizovány do tzv. mentálních sítí. Čím více má značka těchto významových

vzorů a č ím více jsou tyto vzory semknuty, tím je značka s i l nějš í.

Renault se rozhodl, že lidem předá sdě len í o tom, že je výrobcem viz i onářským,

odvážným a přátelským již od založení spo lečnosti. K dokreslení identity sestavil

řadu klíčových hesel:

dobrodružství, výroba automob i lů , letectví, koncepty automob i lů , spotřeba, komfort,

pohodlí a bezpečnost, automobilové závody, s tatečnost, design, šetrnost k životnímu

prostředí , úspornost, Formule I, světovost , vynálezy, životní styl, život v kabině

automobilu, doprava, jednoprostorový vůz, mýtus, nová generace, výkonnost,

rekordy v automobilovém a leteckém světě , bezpečnost , služby.

8. Uvedení identity značky

Pro uvedení identity značky je nutné vytvoři t tř í stup ňový systém naplněn í značky .

Začíná se stanovením pozice značky, která určuj e , jaká část identity bude využita při

aktivní komunikační kampani v ů či cílovým skupinám. Druhý krok spoč í vá v práci

na komunikačním programu, včetně výběru použitých médií a tvorby reklamy a

r ůzných komunikačních programů , Pro úspěšné zavedení identity značky je nutné

proces průběžně vyhodnocovat v monitorovací fázi.

Před zavedením identity bychom měl i strategicky analyzovat stávaj ící značku a její

organi zaci pomocí následujících kroků :

• Stávající obraz značky p ředstavuj e stávaj ící vnímání značky, jaké asociace

má značka u zá kazníků , jaké požitky značka při náš í , jak se měn í obraz v čase ,

jakou má značka osobnost, jak se značka liší od konkurenčn ích značek, jaký

je obraz uživatele, emočn í požitek, požitek sebevyjádřen í atd.
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•

•

•

•

Tradice značky říká , jak značka vznikla, kdo byli její zakladatelé, co značka

představovala původně atd.

Zhodnocení silných a slabých stránek značky říká v čem je organizace dobrá

a v čem se liší od ostatních. Je třeba rozlišit, jaké identity je reálné dosáhnout

vzhledem k možnostem organizace.

Duše značky patří k základním hodnotám značky a dodává značce charakter a

významový obsah.

Navrhnout identitu značky nelze bez analýzy j iných značek . Značka by mě la

mít definovanou roli mezi ostatními značkami.

8.1 Pozice značky

Poté co společnost určila identitu a hodnotu značky, dochází ke stanovení

komunikačních cílů. Pro jejich úspěšné provedení se musí definovat pozice značky,

která je jádrem komunikačního programu. Defini ce pozice značky: Pozice značky j e

ta část identity značky a nabldky hodnoty, která má být aktivně sdělena cílovému

publiku ajež demonstruje vyhody oproti konkurenčn ím značkám
8

.

Charakteristika pozice značky obsahuje tyto čtyři část i :

I . Část identity / nabízené hodnoty.

2. Cílové publikum.

3. Aktivní sdělení.

4. Předvedení a dosažení výhod.

8.1.1 Část identity / nabízené hodnoty

To, co má vyplynout z identity značky je sepsáno v pozici značky . Prvky identity

značky nemusí být prvky v komunikační strategii spo lečnosti. Pozici značky v rámci

komunikačního programu je možné změn i t , aniž by se změn i la identita nebo nabídka

H AAKER, DAVID A. Brand building . Brno: Computer Press, 2003, S. 154.
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hodnoty, kterých je pozice značky sou č ás t í . Prvky pozice značky se vybíraj í ze

základní identity značky, podle hnacích momentů značky a podle nabídky hodnoty.

Základní identita je jádrem značky . Kromě jed i nečných aspektů značky obsahuje

základní identita prvky, které jsou vhodné pro provedení komunikačního programu.

V pozici značky je zahrnuta část základní identity značky proto, aby komunikační

aktivity vycházely z esence značky.

Hnací momenty značky nemusí být součás tí základní identity. I-Inací momenty

pomáhají prosadit sdě len í nebo zaměření spo lečnos ti .

U nabídky hodnoty se jedná o nalezení požitku pro zákazníka.

8.1.2 Cílové publikum

Pozice značky pomáhá určit publikum z cílového segmentu značky . Existuje i tzv.

primární a sekundární cílové publikum (například muži jako ři d ič i automob i l ů a

ženy, které mají důležit é slovo při nákupu automobilu). Důleži té je respektovat obě

cílová publika a nestavit je proti sobě .

8.1.3 Aktivní sdělení

Pro aktivní sdělování pozice musí být stanoveny komunikačn í cíle, které mají za úkol

zlepšit obraz značky č i vztah značka - zákazník. Při aktivní komunikaci pozice je

užitečné porovnat stávaj ící realitu (image) s cílem značky (identita). Podle výsledku

porovnání identity a image si spo lečnost urč í komunikační úkol a to, že image bude

bud' doplněna částí identity, posílena a lépe využita nebo bude rozš ířena , změkčena

nebo rozšířena , pokud image a identita nejsou konzistentnÍ.

Ce lkově by sdě l en í pozice značky mělo odpovídat na několik otázek: Které prvky

identity značky by měly být aktivně komunikovány a součást í pozice? Kdo j e

primární a sekundární cílové publikum? Odpovídá image značky daným
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komunikačn ím cílům , má být obraz značky doplněn , posílen a lépe využit, rozš í řen ,

změkčen nebo odstraněn? Jaké výhody má značka oproti konkurenci?

8.1.4 Předvedenía dosažení výhod

Pozice značky by měla demonstrovat výhody, které značka má oproti konkurenci.

Tyto výhody, které jsou součástí nabídky hodnoty nebo dobrého vztahu značky se

zákazníky, by měly být dostatečně přesvědč ivé , věrohodné, konsekventní a pokud

možno konzistentní v čase, protože dlouhodobost identity a pozice při náší úsporu

peněz a času při budování značky. Všechny tyto výhody se ří dí podmínkou, že musí

plně vyhovovat zákazníkovi.

8.2 Komunikační cíle

Komunikační program je stěžej ní pro sdě l en í pozice značky svým cílovým

skupinám. V dnešní době , kdy na nás působí komunikační programy mnoha

spo lečnost í ze všech stran, je vhodné nalézt originální tv ů r č í p řístup , který stále

naplňuj e pozici značky. Použití netradičních médií a marketingových n á stroj ů vede

k efektivní komunikaci a skvělým výsledků . Netypické oblasti pro komunikaci

pozice značky mohou být následující:

• Sponzorství představuj e zv idi te l něn í , které Je spojeno s pozitivními

asociacemi.

• Členské kluby a zákaznické programy napomáhají vytvořit se zákazníky

osobní vztah.

• Marketing přímé reakce zajišt'uje přímý kontakt zákazn íků se spo lečnos t í

prostřednictvím katalogu, Internetu, telemarketingu atd.

• Public relations aktivity nabízejí zv id i t e l nění spo lečnost i a posílení

věrohodnosti .

• Veřejné atrakce taktéž poskytují zv i d i te l n ění.

• Propagační akce se p říli š zaměřuj í na cenu, ale mohou značku podpořit.
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•
•

Výstavy produktů a tematické expozice.

Obal, který je součástí identity mnoha značek.

8.3 Monitorování pozice značky

Poslední složkou je monitorování. Monitorování může být založeno na

kvantitativním a kvalitativním výzkumu. Kvantitativní výzkum obsahuje otázky na

bázi stupnic, které umožňují zjistit, jak bylo ovlivněno vnímání změnou pozice

značky. Kvalitativní výzkum zkoumá postoje ke značce .

9. Jaké jsou důvody pro změnu identity, pozice nebo

provedení?

Změna součástí značky je vždy nákladnou záležitostí. Důvody pro změnu těchto

součásti značky :

I . Nedostatečná koncepce identity značky se pozná podle měření záj mu

zákazníků, vnímání značky, přístupu ke značce a podle prodeje.

2. Trhy se mění a původní identitase může stát pro nový trh nevyhovující. Vkus

zákazníků, nové výrobní technologie a reakce na konkurenci mohou zp ůsobi t,

že identita zastará a přestane vyhovovat moderním podmínkám. Myslím, že

toto je případ i společnosti Renault. Původní identita spo lečnosti Renault,

která byla uvedena v 80. letech 20. století, neodpovídala, protože se změn i ly

výrobní technologie, vnímání automobi lu a požadavky z á kazn fků . Melodie

Roberta Palmera "John and Mary", která se objevovala v reklamách

Renaultu, také již dlouhou dobu nebyla moderní.

3. Identita mů že být vyhovující, ale značka mů že p ů sobit na trhu, který se

omezil jen na určitou skupinu nebo se zmenšil. Pokud společnos t změn í

pozici, m ů že oslovit větší trh.

4. Ačkoliv identita značky může vypadat jako relevantní, může se zá kazníkům

jevit jako staromódnía nezáživná.
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5. V případě, že identita značky zůstává po celá léta beze změny, může

zákazníky přestat přitahovat, protože vymizí myšlenky, které byly pro danou

značku typické, také je mohou použít i jiné značky .

Změna identity může příznivě ovlivnit i public relations. Společnost , která změní

svoj i identitu se může dostat do aktuálního zpravodajství, podpoři t tak svoje vztahy s

veřejností a dokonce tak i ušetřit na nákladech na marketingové aktivity, protože

zmínění společnosti ve zpravodajství je pro spo l ečnost zdarma,

Změny v čase nejsou nezbytné, pokud je identita konzistentní. Výhody konzistence

jsou následující: umístění na žebříčku dané kategorie, p ředs t i žen í konkurence,

efektivní symbol identity a také nižší náklady na komunikační aktivity. Pokud se

svým výrobkem díky konzistentní i den t i tě vlastníte urči tou pozici na trh, je váš

výrobek u zákazníků nezaměnitelný . Symbol identity značky, který je konzistentní

v čase, jedinečnou pozici na trhu podporuje. Díky těmto atri butům konzistentnosti

identity v čase společnost předežene konkurenci. Celkové náklady na komunikační

aktivity budou nižší, protože spo lečnost nepotřebuj e budovat svoji pozici, protože j i

veřejnost už dlouho zná.

Změna identity souvisí i s image společnost i . Podle Selameho a Selameho: "Není

dostatečné pouze změnit sám sebe, zákazníci si vaší změny musí všimnout.?"

Některé společnosti změnily svoji identitu natolik radik á ln ě , že zákazníci poté

nevěděli , co je posláním spo lečnost i . Během změny identity značky je dů leži té se

tedy zaměřit na obsah sdělení skupinám, kterých se změna identity bude týkat.

10. Strategie značky Renault

I
• . /0

Zna čka je kličovym elementem pro spo ečnos t, protoze .

1. ldentifikuje společnost a její nabídku.

2. Síla image (= osobnosti značky) dává možnost útoku na konkurenci.

Y Selame a Selame (1988). In VOS, MARITA, SCHOErv~~KER, H E~Y. Monuoring pub lic
perc ep tion o.ťorgan isation.l'. Amstcrdam: Boom O ~ldcn:lJs, 2006, s. )4.
\0 Thc Box. Dostupný z WWW: http://www.brandldcnllty.rcnault.co.uk
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3. Značka j e zdrojem ziskovos ti pro držitele akcií.

4. Značka pomáhá zákazníkov i se rozhodnout.

5. Značkaje zdrojem inf ormací o společnost i pro personál společnosti.

Od roku 1988 se Renault říd i l marketingovou strategií s domněnkou , že bude-li

zlepšovat image jednotlivých modelů automob i lů , zlepší se tak i celková image

značky . Tento předpokl ad se však neuskutečn i l , v některých zemích mají dnes

modely lepší image než zastřešuj ící značka, existuje zde obrovský rozdíl mezi

chudou a mlhavou image značky Renault a kladným vnímáním několika modelů

automobilů Renault. Zvyšování kvality jednotlivých modelů zvyšuje prestiž u

majitelů vozů, ale mnoho majitelů těchto vozů nevnímá nijak značku Renault,

protože jim nikdo nevysvětlil , jak mají značku vnímat. Zvýšit povědom í o značce

Renault je s těžejní pro uvedení nových modelů ; bude tak moci být využit potenciál

silné zastřešující značky k dosažení lepších obchodních výsledků.

Vyvstává otázka, jakým způsobem zlepšit vnímání korporátní značky Renault?

Existuje silné propojení mezi uváděním nových modelů , které jsou šp ičkami ve své

třídě M2 a S, a podporou korporátní značky Renault. Koncepty B a K74, X73 a D66

plně vyhovují naplnění slibu značky Renault, který má zákazníkovi poskytnout to

nejlepší z automobilu. Tento slib zákazníkům je dlouhodobého trvání, má pomoci

zlepšení image i ostatním modelům . Tato nová značková strategie je nasazena

v celém spektru komunikačních aktivit společnosti Renault, aby plně odpovídala

identitě značky Renault.

Ačkoliv je Renault všestranný výrobce automob i lů , který vyrábí ve velkém

množství, potřebuje vyprofilovat svoji image u zákazníků tak, jako specializovaní

výrobci zaměřující se pouze na jednu nebo dvě modelové kategorie. Například

nejnověj ší generace vozů Clio soupeří s vozy Mercedes třídy A nebo Audi A2.

Image vozů Clio a značky Renault by měla vygenerovat zájem a hrdost u

požadované cílové skupiny zákazn íků . Pokud by se tomu nestalo, Renault by byl

nucen soustředit se na l evněj ší modely a ztratil by zisky z prodej ů dražších vozů

anebo by musel přij ít s nákladnou masivní marketingovou kampaní.

Výrobci, kteří mají ve svém portfoliu více značek se snaží najít nejlepší variantu pro

pokrytí trhu tím, že usilují o nalezení specifické image pro jednotlivé značky
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svého portfolia. Tento postup dlouho up latňova l koncem Fiat se svými značkami Fiat

a Alfa Romeo. Dnes se nalezením konkurenční specifické výhody u svých modelů

zabývá skupina VAG (Volkswagen). Seat se stává .j ihoamerickou" značkou, Škoda

nabízí skvělý poměr kvality a ceny, Audi má ve svém portfoliu technicky

nej vysp ělej š í modely.

Renault sjednocuje svoji Image a více se profil uje jedním směrem proto, aby

zákazníci nejmenovali na prvním místě model svého vozu, ale říkal i , že jejich vůz je

Renault. Značka Renault tak musí mít něj aký význam pro svoji existenci v myslích

zákazn íků .

Osobno st značky popisuje značku z pohledu lidské bytosti, pomáhá zákazníkům

vytvořit si vazby jako na skutečné osoby a zaujmout k produktům emočn í

stanovisko. Renault se protiloval do osobnosti odvážného, p řívět i vého a

vizionářského výrobce, který nabízí požitek z řízen í automobilu Renault a z pobytu

"na palubě" vozu Renault. Renault ve své identitě nezmiňuj e nic ze základních

charakteristik automobilového světa . Důvodem je skutečnost , že tyto základní

charakteristiky automobilového odvětv í odstra ň uj í specifika jednotlivých model ů.

Dnes je velmi těžké pracovat s typickými vlastnostmi automob i lů jako je kvalita,

bezpečnost, ochrana životního prostředí , protože tyto vlastnosti jsou standardem pro

všechny automobilky. V tomto ohledu značka musí být dostatečně silná, aby

zákazníci automaticky přijímaly automobi lové standardy a soustřed i l i se na

vlastnosti, které odlišují vozy Renault od jiných značek. Značka hraje dvě role

v očích zákazníků : jednak uji š ťuj e , že jde o zna č ku , které zákazníci mohou věřit ,

jednak přitahuje , poskytuje zákazníkovi d ů vody , aby ji upřednost ň oval a děl á

produkt dostatečně p řitažlivým. Oproti tomu samotný produkt pouze p ři tahuj e

zákazníky. Například v Evropě je podle studie kupujících nových automob i l ů

hlavním důvodem pro výběr automobilujeho design.

ll. Osobnost značky

Renault chce být nekonfonnní a tak trochu odlišný, ale nechce být opomíjený.

Osobnost značky vytváří hodnotu značky pomocí tří modelů :
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1. Modelu sebevyjádřen í.

2. Modelu vztahu.

3. Modelu jak reprezentovat funkční požitek.

11.1 Model sebevyjádření

Brand manažeři používají model sebevyjádřen í v případě , že chtěj í, aby cíloví

zákazníci brali značku jako prostředek k vyjádření vlastní identity. To může být

jejich identita reálná nebo identita vysněná . Renault čas to využívá modelu

sebevyjádření u jednotlivých modelů vozů , ale nikoliv u své korporátní značky.

V roce 1999 přišel s modelem sebevyjádření , podle kterého vozy Renault říd í

nekonformní lidé, tzn. lidé, kteří se nespokojí s šedí běžného dne, nechtějí být

součástí masy lidí, chtějí se odlišovat, ale aby je ostatní lidé brali za své.

11.2 Model vztahu

Model vztahu je založen na navázání vztahu s daným produktem. Některé kampaně

spo l ečnost i Renault s modelem vztahu pracují (například model Renault Thalia), ale

opět korporátní značka Renault je bez jakéhokoli vztahu na osobnost. Nová strategie

značky by k vybudování pevného vztahuměla napomoci.

Samozřejmě zaměstnanci, kteří pracují na budování značky, se snaží, aby v modelu

vztahu byl vztah co nejkvalitněj ší , s vysokou věrností zn ačce. Susan Fournierová

definovala sedm dimenzí kvality vztahu ke značce ", které se podobají mezilidským

vztahům a říkají nám, jak vztahy mezi značkou a zákazníkem koncipovat, měři t a

řídit. Dimenze kvality vztahu ke značce jsou následující:

II FOURNIER, SUSAN. A Consumer-Brand Relationship Frarnework for Strategie Brand
Management. Doktorandská disertační práce, University of Florida, 1994. In AAKER, DAVID A.

Brand building. Brno: Computer Prcss, 2003, s. 144.
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I. Vzájemná provázanost chování. Značka je součástí života zákazníka, hraje

důlež i tou roli pro zákazníka a zákazníkj i potřebuj e ke svému životu. Značka

a zákazník jsou ve vzájemné interakci.

2. Osobní závazek. Zákazník je věrný této značce a bude ji vyhledávat i

v budoucnu.

3. Láska a v á še ň . Zákazník a značka se nedokážou od sebe odlouči t. Zákazník

není spokojen s případnou náhradou značky.

4. Nostalgické spojení. Zákazníkovi značka pomáhá vybavovat si vzpomínky na

věci, které zažil.

5. Spojení s představou o sobě. Ztotožnění zákazníkových předs tav o sobě

s představami o značce .

6. Intimita. Zákazník zná detaily o značce a o spo lečnosti, která produkt vyrábí.

Dobrý marketingový plán pomáhá zvyšovat intimitu mezi zákazníkem,

značkou a vyrábějící spo lečností.

7. Kvalita partnera. Zákazník a značka vůč i sobě zaujmou nějaké stanovisko a

navzájem toto stanovisko vyhodnotí.

11.3 Model jak reprezentovat funkční požitek

Model jak reprezentovat funkčn í požitek předs tavuj e funkčn í požitky a vlastnosti

výrobku . Osobnost značky neboli image automobilky Renault přátelská, vřelá ,

odvážná, která hledí do budoucnosti.

Vizuální symbol pomáhá poukázat na vlastnosti výrobku. Renault má jen grafickou

podobu své značky, logo kosočtverce , které zn ázorňuj e část motoru automob i l ů

Renault.

Zajímavá je také asociace se zemí p ů vodu. Země původu může dodat produktu

například věrohodnost , spolehlivost a kvalitu, podle toho, ze které země produkt

pochází. Francie přináší asociace technické vyspělosti a kvality. Avšak výrobce

automobilů , jakým je Renault, by se měl vyhnout s tavěn í se do role vizionářské a

odvážné spo lečnosti, která ví, jak vyrábět nejlepší automo~i ly, aby zabránil vzniku

pocitu arogance u svých potencionálních i existujících zá kazníků . Renault se chce
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tomuto postoji vyvarovat tím, že přidal do své charakteristiky slovo "přátelský" .

Osobnost značky při náš í lepší porozumění zákazníků, je však důleži té j i

zkonfrontovat s obrazem uživatele.

12. Obraz uživatele a typického zákazníka automobilky
Renault ve vztahu s osobností značky

Obrazem uživatele může být uživatel typický nebo uživatel idealizovaný. Obraz

uživatele m ů že bý t významnou hnací silou značky, jelikož uživatel liŽ je osobou, což

ulehčuje koncepci pie vedení osobnosti zna čky na osobnost lidskou.Jl

Renault demonstruje svoj i osobnost značky na svém typickém zákazníkovi,

každod enním uživateli svých produktů . Typický zákazník společnost i Renault, který

je otevřen ý novým myšlenkám, žije nekonformním životem a upřednostňuje

praktičnost , by měl dávat Renaultu lidskou tvář. Například automobilka Rover je

spojována s elegantním 40-451etým mužem vyhraněných chutí, automobilka BMW

je spojována s dynamickým, sebevědomým, dobře vypadajícím manažerem. Je

důležit é si připomenout , že všichni zákazníci těchto automobi lek takovýchto

charakteristik nedosahují, ale zákazníci jsou těmito charakteristikami přitahováni a

automobil si vyberou podle vlastností pro ně nejpři taž l i věj š ích .

Všichni zákazníci Renaultu nejsou nekonformními lidmi. Pro zákazníky Renaultu je

však tato vlastnost přitažlivá , a proto si vyberou automobil značky Renault. Renault

chce využít nekonfonnní image, která při l áká běžné lidi, tak jako to dě l ají

světoznámé značky Coca-Cola, Nike, Levi' s aj., vyráběj ící pro široké spektrum lidí.

Pro správné pochopení typického zákazníka společnost i Renault je d ů le ž i t é si

uvědomit rozdíl mezi výrazy nekonformní a antikonformní. Tyto výrazy vysvět lím

na zp ů sobu bydlení lidí v Paříž i. Nejprve přes č lověka konfonnního. Takový č lověk

má obvykle luxusní bydlení v centru Paříže , nejlépe u Eiffelovy věže. Oproti tomu

antikonfonnní č lověk žije za každou cenu jinak, napříkl ad v p řestaven ých

průmyslových budovách 30 ki lometrů od Paříže , které jsou dílem nejlepších

architektů . Obojí je luxusní bydlení, ale každé se řad í clo jiné kategorie trhu. Typický

12 AAKER, DAVID A. Brand building. Brno: Computer Press, 2003, s. 127.
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zákazník Renaultu, který je nekonformní, bydlí mezi těmito zmíněným i extrémy,

bydlí také třeba v centru Paříže , ale např . v půdn ích přestavbách , v pěkném , živém

prostředí.

Osobnost značky přináší někol i k výhod. Osobnost značky představuj e produkt, který

může posloužit zákazníkovi coby vyjádřen í sebe sama. Metafora značky se

skutečným č lověkem vyj adřuj e vztah podobný mezilidským vztahům . Funkční

požitky a vlastnosti výrobku jsou charakterizovány osobností značky . Nem én ě

důležitý je i prvek spoč ívaj ící v možnosti odlišení od konkurentů na trhu. Osobnost

značky je důležitá pro tvorbu identity značky, komunikační aktivity a pro

marketingovou strategii. Osobnost značky je udržitelná v čase, protože je téměř

nemožné zkopírovat osobnost.

Značka by měla pracovat na své osobnosti a udě la t z ní hlavní část své identity. Bez

osobnosti je značka velmi zranitelná.

Proč by Renault měl klást důraz na koncepci osobnosti značky? Dotazem na popis

osobnosti značky lze II zákaznik ů identifikovat pocity a vztahy, poskytujici mnohem

Iep ši pohled na danou značku, než jaky /ze získat dotazy na vnímání vlastnosti

, bků 13vyro u.

Ze strategického pohledu osobnost značky slouží k významnému rozlišení především

v oblastech podnikání, kde si jsou značky velmi podobné (napří klad automobilový

pr ůmysl) . Osobnost značky pomáhá i při určení komunikační strategie, protože

dodává komunikačním kampaním urči tý směr, který cílí na zákazníky, kteří se právě

s touto osobností značky nejvíce zto tožňuj í.

13. vývoj identity značky Renault

Renault je přátelský, má schopnost zákazn íkům naslouchat, rozumět jej ich přán ím a

navrhovat originální řešení. Je vizionářský, odhaduje budoucí vývoj automob i lů. Je

odvážný, což vyplývá z faktu, že Renault pracuje na svých vizích a dosahuje

13 AAKER, DAVID A. Brand building . Brno: Computer Press, 2003, S. 131.
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skvělých výs ledků tak, že se snaží vymanit z daných norem a konvencí. Napřík lad v

80. letech 20. století Renault započa l éru automobilu jako symbolu individuality a

výkonnosti, dnes Renault klade d ů raz najednoduchost.

Při tvorbě této identity se Renault inspiroval ve své pů vodn í identitě "auta s rytmem

života", která má blízko k přátels tví , ale na druhou stranu je tu nebezpečí , že lidé

budou vnímat novou identitu pouze jako p ře formulov á n í původní identity.

Všichni výrobci automob i lů tvrdí, že jejich vozy přinášejí požitek z řízen í nebo z

pobytu ve voze, Renault však upřes ňuj e , že rozdíl je právě v té spojce "nebo". Jeho

vozy totiž přinášejí požitek z ří zen í i z pobytu ve voze naráz. Je důležité dodat, že

tato otázka patří k nejdiskutovanějším v oblasti identity značky Renault. Pokud by

Renault kladl důraz pouze na požitek z řízení , ostatní výrobci jako například Alfa

Romeo a BMW zůstanou oprávněně v tomto ohledu lepší. Na druhou stranu

propagovat pouze požitek z pobytu ve voze je podle posledních studií nebezpečné

v tom, že neguje všechny typické vlastnosti automobi l ů jako je výkon, p řís lušnost

k určité skupině ř i dičů, požitek z řízen í automobi lu aj., které všechny bezpochyby

patří k podstatě automobilu. Jedin ečnost Renaultu v porovnání s ostatními výrobci

tedy spočívá v nabídce obou těchto požitků zároveň .

Změnilo se poselství, které chce Renault svým zákazníkům sdě l i t. Předtím se

positioning jednotlivých modelů automobi l ů soustřed i l na momentální postavení na

trhu . Nový positioning se zaměři l na to, jak model automobilu přispívá do značkové

identity značky Renault. Například bezpečnost modelů Mégane se stala základem

pyramidy identity značky Renault.

Reklamní kampaně všech modelů Renault jsou zastřešovány celkovou osobností

značky Renault (tzn. vizionářská , přátel ská a přívě tivá osobnost), charakteristikou

typického zákazníka Renaultu (nekonformní) a jedinečnou nabídkou vozů Renault

(požitek z jízdy a z pobytu uvnitř vozu). Renault se chce odlouč i t od p ů vodn ího

sloganu "auta s rytmem života" a výjevů z každodenního života obyčejných lidí.

Úkolem pro Renault bylo vhodně zkombinovat tyto zastřešuj í cí prvky, protože jak už

jsem zmínil, reklamní kampaně Renau\tu jsou značně rozdílné podle postavení

daného modelu v dané zemi.
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Uvedení nové identity značky Renault neprobíhalo pouze formou reklamní kampaně .

Nejlepší způsob pro uvedení nové identity spočíval v tom, jak se psalo v novinách a

ve specializovaných periodikách o produktech a službách s po lečnosti Renault.

Produkty a služby jsou totiž nejlepšími ambasadory značky. Pro uvedení nové

identity Renault byl ustanoven mezinárodní pracovní tým, který měl za úkol

zpracovat novou identitu na třech úrovních: využití produktové a značkové

komunikace pro vyjádřen í nové identity, pro vytvořen í nového sloganu značky a pro

reali zaci kampaně značky.

14. Slogan

Slogan zprostředkovává sdělení společnosti , které tato chce předat svým

zá kazníkům. Cílem bylo nalézt větu, která bude pro zákazníky lehce

zapamatovatelná.

Slogan "auta s rytmem života" se srce stal filosofií firmy, ale nem ě l by se

přeceňovat, protože život uvn i tř vozu je dnes jen malou částí identity značky. Slogan

"auta s rytmem života" zmizel z identity značky Renault v roce 1999, kdy byl

nahra zen sloganem .Renault. Tv ůrce automobilů" .

Důvody, které vedly Renault ke změně sloganu a identity byly následující:

I. Změnily se hodnoty automobilového průmys lu a společnosti. Slogan "auta

s rytmem života", který vznikl v roce 1985 vyj adřova l začátek rozmachu

automobilu . Vše se soustředi lo kolem kabiny vozu, dobrého pocitu a

rozvážnosti. Dnes má automobil nádech pocitu tajemna z objevování,

uspokojení a sebevyjádření.

2. Změni l se Renault. Renault se stal globálním hráčem na poli světových

v ýrobců automobilů a nastoupil proces utvrzování své identity. Tato nová

identita se prvn ě objev ila u modelli Avantime a Vel Satis.

3. .Renault. Tvůrce automob i lů ." p lně odpovídá ambicím, které si Renault dal

za cíl. Tato identita plně vyjadřuje nabyté zkušenosti a rozdíl oproti ostatním

automobilkám v kreati vitě a schopnosti inovace při výrobě automob i l ů .
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Slogan .Renault . Tvů rce automob i lů" představuj e inovaci a kreativitu jako základní

kameny identity společnost i Renault. Vynález turbomotoru a uvedení mode l ů Espace

a Twin go ukazují, že Renault má skutečně tradici v inovaci a nekonformi t ě . Renault

chce , aby tyto .jedine čnosti " byly při řazeny p rávě jemu.

"Tvůrce automobilů" je velmi jednoduché vyjádření pohledu Renaultu na automobil

jako takový. Cílem podnikání je automobil; inovace, odvaha a nekonformita j sou

v souladu s požadavky zákazn íků a vždy s ohledem na automobily.

.Renault. Tvůrce automobilů" vyj adřuje dlouholetou tradici při výrobě automob i l ů,

špičkovost při výrobě automobilů - tvůrce je vzorem pro ostatní a originalitu 

MIrce nedělá automobily jako ostatní. Cílem sloganu je vzbudit zájem o nákup

takového automobilu, jakým je Renault.

V zemích , kde francouzština má pozitivní konotace (Německo, Nizozerni, Velká

Británie) zůstal slogan .R enault. Tvůrce automobilů" v původním francouzském

znění .Renault. Créateur d'automobiles". Zvuk francouzského jazyka podporuje

odvahu a kreativitu a předznamenává , že produkt je technicky vyspě lý . Ostatní

filiálky a dceřiné společnosti , včetně zastoupení v České republice, se rozhodly pro

překlad do lokálního jazyka. Tyto překlady sloganu vždy odpovídají konceptu nové

identity.

15. Komunikace modelové řady automobilky Renault

Pro vysokou cenu a různorodost jednotlivých modelů je nepředstavitelné

komunikovat všech třináct produktů spo lečnost i Renault přes masová média; II

zákazníků by to vyvolalo spíše zmatek než potřebnou ucelenost značky Renault. Pro

ucelenost značky je bezpochyby nutné pro komunikační kampaně upřednostnit

několik model ů; do výkladních skříní autosalonů Renault jsou instalovány modely,

které nejlépe vyjadřují požadovanou image. V zázemí autosalonu najde zákazník

samozřejmě i ostatní modely. Podobnou strategii upřednostňování několika modelů ,

které jsou z ákazníkům nejvíce na očích , zastává výrobce elektroniky spo l ečnos t
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Sony, tato firma hojně vystavuje XXSmall camcorder a téměř žádný výrobek z řady

Discman, i když tato řada předs tavuj e pro Sony zdroj vysokých příjmů .

Pro Renault znamená uvedení této strategie v praxi více zvid i te l ňovat modely Scénic

a Espace na úkor velmi výdě l ečného modelu Mégane Classic, který by se mohl

propa govat jin ými způsoby, nap říkl ad direct marketingem. Cílem je větš í využití

komunikačních aktivit pro budování image.

Tato nová identita značky nebude omezena jen na produkty, služby a komunikaci,

nová identita bude mít dopad i na obchodní metody, na cenovou politiku a na filiálky

a dceřiné společnosti Skupiny Renault.

16. Vzájemný vztah identi ty a image

Podle Tagiuriho": " Identita se více než image odkazuj e na skutečné věci . Image

pouze zastupuj e skutečno." Identita a image se však mohou více č i méně shodovat.

Komunikační specialisté zj istí rozdíly mezi identitou a image tehdy, když zákazníci

mají špatné povědomí o skutečnost i . Pak se pokusí pomocí komuni kačních n á stroj ů

identitu a značku navzájem p řibl í žit . Druhá možnost, jak využít komunikačn ích

nástroj ll, je žádoucí identitu žádoucí přiblížit identitě , která je defin ována

managementem společnosti . Tyto dva postupy je vhodné využívat odděleně.

Jestli že společnost využije kampaně pro image, aby p řesvědč il a lidi, že aktuální

identita je zároveň žádoucí identita, bude cílová skupina z á kazníků dříve č i pozd ěj i

zmatena. Image není tvo řena pouze oficiálními stanovisky společnost i , ale i tím, jak

vystupuje v ů či cílovým skupinám a veřej nost i .

V případě , že image je negativněj ší než identita, spo l ečnos t bude méně úspěšná , než

kdyby obě složky byly v rovnováze. Jestliže je image poziti vněj ší než identita ,

společnosti kdykoliv hrozí vypuknutí krize.

14 ln: Bos (1986). ln VOS, MARITA, SCHOEMAKER, HENNY. Monitoring public perception ol
organisations. Amsterdam: Boom Onderwijs, 2006, s. 53.
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Podle Graye" je účelem korporátní imageové politiky neustále budovat důvěru ke

spo l ečnost i . J ednosměrné dlouhodobé budování image by bylo podle Selameho a

Selameho' 6 neúčinné : "A merické společnosti utrácejí nadměrné peníze a ztrácej í čas

hledáním rovnováhy mezi identitou a image. Je proto lepší uvažovat o změně

identity. ..

17. Případová studie značky Renault ve Velké Británii

James Quilter píše v případové studii'7 o stavu značky Renault ve Velké Británii a

s pomocí expertů na komunikaci při ch áz í s náznaky, jak tento stav značky Renault

řeš it.

Reputace ve Velké Británii, podle níž Francie vyrábí oblíbené automobily, se pomalu

zhoršuje. Momentální popularita značek francouzských automobilů je ve Velké

Británii nízká. Nejznáměj ší francouzský výrobce Renault utrp ě l v roce 2006 nej větš í

ztrátu, když oproti předchozímu roku přiše l ve Velké Británii o 21% prodejů .

Po mnoho let se automobilce Renault dařilo vyrábět designově zaj ímavé a kvalitní

automobily, které se velmi dobře prodávaly. P řestože má Renault tradici ve výrobě

velmi oblíbených vozů, jako jsou Renault 5 nebo Clio, nejnověj ší inovace - model

Vel Satis, který je určen pro movité zákazníky, tento trend nepotvrdil.

Carlos Ghosn, výkonný ředi tel spo l ečnost i Renault, se rozhodl posunout značku

Renault do třídy těsně pod velmi luxusní automobily, do kterých patří Mercedes nebo

Audi. Logickým d ů vodem pro rozhodnutí Renaultu zařad i t se po bok značek jako je

Saab či Volvo byla poptávka po kvalitních vozech převyšuj í cí nabídku, bezpro střední

ohrožení evropského automobilového trhu čínskými automobilkami jako je například

Nanjing Automobile a zotavující se automobilka General Motors.

15 Gray (1986) . In VOS, MARITA, SCHOEMAKER, HENNY. Monitoring public percep tion oj
organisa tions . Arnsterdam: Boom Onderwijs, 2006, s. 53.
l ó Sclarne a Se lame (1988) . ln VOS, MARITA, SCHOEMAKER, I-IENNY. Monitoring public
perception ojorgal/isat ions. Amsterdarn: Boom Onderwijs, 2006, s. 53.
17 QUILTER, JAMES. Srand Health Chcck: Rcnault. Dostupný z WWW:
http://www.brandrepublic.com
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Posun automobilky BMW do této třídy vozů se potvrdil jako vysoce ziskový.

Levněj ší verze luxusních automobilů, jako je například BMW třídy 3, se prodávala

velmi dobře. Ovšem je třeba připomenout, že předchozí pokusy Renaultu zamířit do

třídy luxusních automobilů skonči l y nezdarem.

Zaměření na levné automobily je pro Renault vhodné a výhodné. Skv ě le fungující

značka Dacia, která patří do portfolia automobilky Renault, tento úspěch podtrhuje.

Dacia , která je vyrobena a určena pro trhy východní Evropy, patří k nejvíce

prodávaným modelům z hlediska objemů prodeje. Dacia je populární i na několika

trzích západní Evropy, avšak Renault neplánuje její uvedení na britský trh, protože

by Dacia pro svoji popularitu mohla snížithodnotu značky Renault ve Velké Británii

a Renault by musel snížit obchodní marže.

Rok 2007 je pro Renault ve znamení útoku, který vyvrcholí v měsíc i září uvedením

nového sportovního hatchbacku Twingo. Je otázkou, jestli uvedení nového Twinga,

bude pro posílení značky Renault dostačující?

V následující části uvádím dva rozbory budoucího vývoje značky Renault, jeden

podle Chrise Westlaka, který pracuje ve společnosti Zulu a dohlíží na digitální a

přímou propagaci automobilky Mercedes a druhý provedený Peterem Cookem,

profesorem automobilového průmyslu na Nottingham business school, který pracuje

pro KPMG.

17.1 Zhodnocení stavu značky Renault - Chris Westlake,
c1ient partner, Zulu Network

Bývalý lídr, který před více než deseti lety změnil vnímání jednoprostorových VOZil,

ztratil koncepci při budování své značky.

Positioning Renaultu je zmatený. Najedné straně, Renault ve svých reklamách pyšně

vychvaluje své vozy s originálním designem, elegantním vzezře n ím a troufalým

stylem. Na druhé straně nám Renault předkládá svá ocenění v oboru bezpečnosti.

Chce se Renault pyšnit stylovým designem nebo úspěchy v bezpečnosti? Odkaz
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odvážného designéra Patricka Le Quementa se zdá být nevhodný pro současný

automobilový trh a tato nevhodnost dále prohlubuje polarizující efekt.

Na konci 90. let 20. století Renault přišel s koncepcí kompaktních hatchbacků, svě tlo

světa spatři ly legendární jednoprostorové vozy Espace a Scénic. Dnes má téměř

každý výrobce automobi lů ve svém portfoliu model podobný automobi lům Espace a

Scénic, takže se konkurenční výhoda Renaultu pomalu vytrácí.

V sektoru malých automobi lů Renault přenechal náskok na britském trhu svým

konkurentům Citroenu a Peugeotu. Citroen uvedl své malé Saxo a Peugeot svůj

Peugeot 106, až poté Renault uvedl své Twingo.

Zlepšení vnímání značky Renault spatřuje Chris Westlake v následuj ících

možnostech:

• Znovu se zaměřit na positioning značky. Chris Westlake doporučuje soustřed i t

se na design a aktivity okolo Formule 1.

• Rozvinout a vysvětlit různým skupinám řidičům význam výkonnosti.

• Více konkurovat ostatním. Zbavit se image vozu Clio druhé generace a začí t

budovat svoji image na nové generaci vozů Twingo, kterou Renault uvede v září

roku 2007.

• Zlepšit vnímání značky zaměřením na určitou kategorii. Komunikovat

jednoprostorové vozy jako celek, jako modelovou řadu a najít kreativní řešení,

které by pomohlo lidem orientovat se v této modelové řadě jednoprostorových

vozů.

17.2 Zhodnocení stavu značky Renault - Peter Cooke,
profesor automobilového průmyslu , Nottingham
business school

Renault má postavení výrobce vozů střední kategorie. Jakýkoliv posun do vyšší

kategorie bude velmi náročný a zabere mnoho času . Renault nemá tradici výrobce

luxusních VOZlI a bude muset udělat mnoho změn ve výrobě , nastolit výrobu o

menším objemu, ale s vyššími zisky.
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Otázkou je , jestli tato změna má pro Renault vůbec smysl? Je pravdou, že v dnešní

době je trendem se specializovat v automobilové výrobě . Rcnault má ve svém

portfoliu východoevropskou značku Dacia, se kterou ale na trhy západní Evropy ve

velkých objemech neproniká. Přestože se Dacia na trzích západní Evropy dobře

prodává, ve Velké Británii by došlo k nežádoucímu cenovému mixu.

Renault využil výhod z Aliance s automobilkou Nissan, nyní obě automobilky musí

naplánovat vývoj nových a lepších model ů automobilů .

Momentální situace Renaultu není úplně špatná, ale rozhodně není tak dobrá, jako

dříve . Dnešní automobilový trh je vysoce konkurenční , někteří hráči automobilové

odvětví uvedou během jednoho roku až 25 produktů , což může znamenat problém se

orientovat na dnešním automobilovém trhu. Je tojako Hlava 22 od Hellera - Renault

vycouval z politiky různých slev, tato cenová politika ale vyústila v menší prodeje.

Zlepšení vnímání značky Renault spatřuj e PeterCooke v následujících možnostech:

• Přezkoumat modelovou řadu a stanovit jasnouhiearchii mezi modely.

• Pokračovat v partnerství s automobilkou Nissan a ujistit se, že Renault

využívá všech možných výhod tohoto spojenectví a že strategické výhody

budou oboustranně výhodné.

• Zajistit marketingovou rovnováhu mezi slevami a nepřímými slevami pomocí

nabídek finančních služeb. Řídit produkci takovým způsobem , aby nedošlo

k přesycení trhu.

18. SWOT analýza značky Renault

Na následujících řádcích popíši situaci současného postavení značky Rcnault pomocí

SWOT analýz/ s, která ukazuje silná a slabá místa značky Renault, jaké příleži t osti

, - ' , . čeho by se značka Renault mělama značka Renault pro zlepšení sve pozice,

vyvarovat a na co by si měla v budoucnu dát pozor.

. . 2 DI ' z WWW' http·l/www.jusl.
1H Rcnault SA 200S company profilc cdition . os upny . '
auto.comlstorcIsamples/aroq,renault-pro fil e_200Scd2.pdf
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Stre ngths (silné stránky):

Renault je nejprodávaněj ším automobilem a lehkým užitkovým vozem v západní

Evropě s podílem trhu 10,8 % v roce 2004. Renault těž í z výhod z aliance

s automobilkou Nissan a z vlastnictví značek Dacia a Renault Samsung Motors.

Dosahuje tak úspor v nákladech, lepší produktivity a distribuce.

Sedmi modelům Renault bylo uděleno nejlepší oceněn í pěti hvězdiček v testech

bezpečnosti Euro NCAP, což podtrhuje fakt, že Renault patří k nej bezpečněj š ím

automob i l ů m .

Weakness (slab é stránky):

Renault je závislý především na trzích západní Evropy, kde dochází ke stagnaci na

trhu s automobily. Renault by se měl zaměři t na jiné trhy a rozšíři t tak svoji

zákaznickou základnu.

Opportunities (příležitosti):

Výhody , kterých Renault využívá z aliance s automobilkou Nissan jsou

dlouhodobého charakteru. V dlouhodobém horizontu by pro Renault mohlo být

zaj ímavé proniknout na vysoce lukrativní automobilový trh Spojených s tátů

amerických.

Threats (hrozb y):

Hrozbou pro Renault je pokračující expanze asijských výrobců (například Toyota,

Houda nebo Mitsubishi) na evropský a severoamerický trh s automobily.

K hrozbám patří i neustále se zvyšující ceny surovin potřebných k výrobě .

19. Závěr

Automobilový průmys l je ve stádiu vyspě l ost i , technologické inovace j sou

dynamičtěj ší než samotný r ů st automobi lového průmyslu . Rostoucí prodej ve

východní Asii nepokryje stagnaci prodeje v západním světě. V p říš tích letech se tedy
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předpovídá j eště intenzivněj ší konkurenčn í boj mezi automobilkami, než je tomu

nyní.

Výrobci automobi lů zřej mě budou pokračovat v trendu zvyšování počtu uvádění

nových modelů za rok. Automobily budou bezpečněj ší , či stší , pohodlněj ší a

automobilové počítačové systémy budou vyspělej ší ( in formační dálnice se prolne

s automobilovou dálnicí). Výrobci budou nadále vyvíjet software pro automobily a

celkové uživatelské prostředí automobilu bude více intuitivní, tak jako je tomu dnes

u u elektronických zařízení jako je například iPOD, Palm Pilot aj.

Tento vývoj klade důraz na výrobu jednotlivých komponentů . Autoři studie vývoje

automobilového průmyslu v budoucnostil 9 se domnívají, že jednotlivé díly pro

výrobu automobilů budou jenom vyráběny dodavateli a automobilka díly pouze

smontuje , tak jako je tomu dnes u výrobců počítačových sestav.

Automobil se stane více individualizovaný. Vysoký vzestup technologií, které

umožní vyrábět díly levně a v malých kvantitách, pomůže vývoj i automobi lů, které

budou přímo šity na míru zákazníkovi. Autoři studie se domnívají, že tuto možnost

přizpůsobení se zákazníkovi bude nutné zákazníkovi něj ak komunikovat a

automobilové značky se tak stanou více individuální a více odlišitelné, protože každý

automobil bude trochu jiný. Tento vývoj bude mít velký efekt na řízen í značky a

marketingové aktivity automobilek.

Většina automobilových výrobců uvedla na trh mnoho modelů , které jsou si v mnoha

ohledech velmi podobné, a proto dosáhnout diferenciace mezi nimi se stává čím tál

tím obtížněj ší. Některé automobilky se rozhodly přiblížit se zá kazn íků m a odlišit se

v jejich očích tím, že začaly nabízet různé produkty s logem automobilky, jako

například trička , hodinky, módní doplňky, apod. Pokud tento trend odklonu od

automobilu směrem k jiným produktům bude pokračova t , pravděpodobně tyto

automobilky ztratí svoji identitu.

J <) LOCH CH SEIDEL M. CHAl-IIL S.Quo Vadis, Automative lndustry? Four Possible Scenarios
, ., ". ' . WWW'

for the Evolution o ť the Automobile. INS EAD, 2004. Dostupny z .
http://knowlcdge.inscad.cdu/abstract.cťm'! ct=13862
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Kvůli přeplněným dálnicím a letištím se někteří výrobci au tomob i lů rozhodli pro

vývoj .Jétajícich automobilů" . Jiní výrobci vyvíjejí automobily s hybridním

pohonem, které byly původně určeny pouze proniche trhy.

Ať už vývoj automobilů dopadne jakkoli, již nyní je zřejmé, že zákazníkům bude

nutné nabídnout více než jen automobil budoucnosti s nejlepšími vlastnostmi, tak

jako to dnes inzeruje většina výrobců automobilů. Marketéři budou muset nalézt

přidanou hodnotu, která zákazníky zaujme. Především se však budou muset držet

identity značky, protože pokud chce být značka úspěšná , musí být konzistentní se

svojí identitou.
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Příloha

Příloha 1: Pyramida identity značky Renault

Důležité charakteristiky zákaznika

Osobnost

Archltektura- Design 
Šplčkovost motorů a systémů šast-

Řízení automobilu - Inteligentní funkce

Spolehlivost
pro svoji kvalitu a šetrnost k životnímu prostředlí

Zdroj:
Renault Srand Identity Pyramid. Dostupný z WWW:
http://www.brandidentity.renaulLeo.uk
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Funkční

výhody

Hmotné
charakteristikv

Hodnoty podp rující
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19. English summary

This final bachelor's state exam project is focusing on brand identity of the car
manufacturer Renault. It analyses and explains different steps when acquiring the
new identity and the new image of the brand Renault since 1999. Tt demonstrates also
some other examples of acquiring new brand identity of Renault suggested by car
industry experts . The conclusion contains the SWOT analysis of the brand Renault
and the outline of the future development of the car industry in connection with
brand management.
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