10 pytań, na które
musisz sobie
odpowiedzieć
Czyli jak nas zmienił COVID i
co to oznacza dla marek i
firm!

Katarzyna Lewińska, Michał Rogowski

27.08.2020

Zacznijmy pesymistycznie…

Koronawirus „może nigdy nie zniknąć”,
ostrzegła Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO)…
… nawet jeśli zostanie znaleziona szczepionka,
kontrolowanie wirusa będzie wymagało
„ogromnego wysiłku”.
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Główne czynniki niepewności modelujące nasze zachowania nadal nam
towarzyszą
Jak głęboka będzie recesja

Jak silne będą nawroty epidemii

oko.press

Jak szybko umasowiona szczepionka

tech.wp.pl

rfi.fr
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Zatem scenariusze przyszłości muszą uwzględniać nawroty epidemii
REAKCJA KONSUMENTÓW

Panika
SCENARIUSZ 2

SCENARIUSZ 3

Atak Paniki

Powracający
Koszmarek

Frustracja i tęsknota za
czasami sprzed pandemii?
Protesty i narastające
nierówności?

CZĘSTOTLIWOŚĆ

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Jednorazowy
Wybuch

Sezonowe
Nawroty

SCENARIUSZ 1

SCENARIUSZ 4

Wyszliśmy
Obronną Ręką

Nieco Lepszy
Świat

Jest jak jest – idźmy do przodu i
chrońmy to, co zostało (nas,
planetę, miejsca pracy)
Opamiętanie? Odpowiedzialna
konsumpcja? Dochód
gwarantowany na start?

REAKCJA KONSUMENTÓW

Kontrola
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A przedsiębiorcy, zarządzający markami, firmami powinni w tej sytuacji zadać
sobie 10 pytań i znaleźć na nie odpowiedzi

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Jak pandemia i
związane z nią
restrykcje już wpłynęły
na Twój biznes?

Czy i jak potrzeby
konsumenckie
związane z branżą/
kategorią zmieniają się
obecnie?

Jaki wpływ ma to
wszystko na relacje
konsumentów z Twoją
marką, ich
zaangażowanie i
lojalność?

Czy Twoi obecni klienci
są zabezpieczeni?
Możesz być pewien ich
lojalności?

Czy nadal jesteś
obecny w umysłach
konsumentów/
klientów? W
porównaniu do
konkurencji?

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Czy Twoja marka nadal
zaspakaja potrzeby i
jest po prostu lubiana,
bliska?

Czy equity Twojej marki
uzasadnia jej cenę?
Będziesz dobrym
wyborem w czasach
recesji?

Czy nie istnieją lub nie
pojawią się bariery,
które ograniczą
sprzedaż produktów/
usług Twojej marki?

Czy Twoja aktywność
marketingowa dociera
do właściwych grup
klientów?

Czy Twoja aktywność
marketingowa ma
znaczenie,
odpowiednio rezonuje
wśród klientów?
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Pandemia nas jednak zmienia

Zmieniający się
świat zmienia nasze
codzienne życie
Troska o planetę
i najbliższe
otoczenie

Wygoda i ecommerce

Higiena, ochrona,
zdrowie i…
lokalność
Nowe role domu
Niepewność
finansowa
Socjalizacja
inaczej

Samowystarczalność
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Te zmiany oznaczają nowe szanse dla marek i firm. Dlatego tak ważne jest
znalezienie trafnych odpowiedzi na kluczowe pytania

Nowe wyróżniające
korzyści, nowy język
mówienia o nich
Higiena - nowy
segment rynkowy?
Nowe oczekiwania
wobec sklepów,
szkół, urzędów?

Nowi użytkownicy

Adaptacja do online
czy wykluczenie?

Nagłe przyspieszenie
i korekta istoty
zmian

Nowe, zmieniające
się okazje, rutyny,
zachowania

Zdrowie przed C19 ≠
zdrowie po C19

Zoom parties,
snacking, płatności
elektroniczne, rower
zamiast kina

Lokalność ma też
nowe oblicze

Nowe kanały, nowe
touchpointy
Komunikatory,
platformy, tła, nowe
ścieżki zakupowe

Odpowiedzialność
głupcze!
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Co zatem mają robić marki?

Skupić się na budowie własnej siły! Bo silne marki wyróżnione w rankingu
BrandZ są w stanie odnotować ponowny wzrost po kryzysie wielokrotnie
szybciej niż marki przeciętne
317%

BrandZ Top 10 Powerful Brands
BrandZ Strong Brands Portfolio
S&P 500
MSCI Word Index

196%
128%

marki S&P 500
BrandZ
marki o
silnym
equity
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59%
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2013

2014
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2017

2018

2019
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I nawet w dobie globalnego kryzysu o podłożu pandemicznym, te silne
marki wydają się być lepiej zabezpieczone przed spadkami
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Co więcej, w obliczu kryzysu konsumenci oczekują, że marki będą coraz
bardziej aktywne w ich życiu
Marki powinny…
41
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36 36
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Fala 1
Marzec’20 tydz. 3

Fala 3
Kwiecień’20 tydz. 2

Fala 2
Marzec’20 tydz. 4

Fala 4
Kwiecień’20 tydz. 4

90%
chce, by marki były z
nimi w kontakcie w
trakcie trwania pandemii
COVID-19
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Zachować
Stawić czoła
Być przykładem i Zmniejszyć panujący Wykorzystać swoją Być optymistyczne i
praktyczne podejście kryzysowi i pokazać, pokierować zmianą
lęk i zrozumieć
wiedzę do
myśleć w
i rozsądek oraz
że można z nim
obawy konsumentów
przekazywania
niekonwencjonalny
pomagać
walczyć
wyjaśnień i informacji
sposób
konsumentom w
codziennym życiu
źródło: Kantar COVID-19 Barometer, dane dla Polski
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Silne marki zatem nie tylko muszą być obecne w umysłach konsumentów
(więc też być w mediach), ale też silnie rezonować – mówić o sprawach dla
ważnych dla ludzi w sposób wyróżniający i kreatywny
Wyróżnialna
kreatywność
Misja społeczna
(brand purpose)

13

Jakość kreacji, decydująca o wyróżnialności komunikacji marki, to jeden z
najbardziej kluczowych driverów ROI aktywności reklamowej - niestety jej
waga jest mocno niedoceniana przez marketerów

Ranking ważności czynników najsilniej
wpływających na zwrot z inwestycji kampanii
reklamowej (pozycja wg marketerów)
Wielkość marki
Jakość kreacji

1 (5)
2 (4)

Dlaczego dzisiejsza reklama jest jak pomidor
z supermarketu? Obsesja na punkcie
wydajności sprawiła, że reklama jest mdła i
mało inspirująca - podobnie jak pomidor z
supermarketu.
Nigel Hollis
Chief Global Brand Analyst
Kantar

Źródło: Kantar Top 10 Drivers of Advertising Profitability, Admap

14

Np. odejście od kontekstu typowego dla kategorii zwraca uwagę konsumentów

Beko pokazuje pralkę obsługiwaną przez ojca,
dopingowanego przez FC Barcelona

Żródło: Kantar Creative Effectiveness Awards

Kanadyjska sieć restauracji fast-food, Tim Hortons,
w całości skupiła się na prezentacji społecznej
działalności marki
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Misja sprzedażowa = społeczna
Misja społeczna (brand purpose) staje się elementem strategicznego pozycjonowania marki. Nie może się to sprowadzać do
komunikacji – musi obejmować całość praktyk korporacyjnych i marketingowych.

Cena elektrycznego Renault Zoe zmienia się
w zależności od poziomu zanieczyszczenia.
Domino’s ‘Paving for Pizza’ ( USA). Firma
wychodzi poza swoją kategorię finansując
remonty lokalnych dróg .
Teoretycznie taktyczna akcja promująca
zwrotne butelki, ale zrealizowana z
rozmachem i przy nakładach jak
„normalna” kopia reklamowa
Źródło: wirtualnemedia.pl, 7.06.2019., Trendozbiór 2020 (Kantar Polska)
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Jeśli dobrze wybierzemy misję społeczną naszej marce i zachowamy spójność
z jej DNA, misja ta będzie efektywnie wpierać budowanie wartości marki w
długim okresie. ‚Byle jaka’ misja nie wystarczy…
Marki z silną misją rosną znacznie
szybciej niż pozostałe

+77%
Niski

+91%
Średni

Najwyższą skuteczność mają reklamy, w
których misja jest spójna z DNA marki

+212%

Wysoki

Postrzegany pozytywny wpływ na
otoczenie
% zmiana wartości marki w ciągu ostatnich
13 lat: BrandZ Top 100
Źródło: Kantar Brandz Top 100; Baza danych Link

Bez „misji”

Z „misją”

Z „misją” ALE
Z „misją” i
niskim
wysokim
dopasowaniem dopasowaniem
do marki
do marki

Wpływ reklamy na budowanie siły
marki
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A najważniejsze: każdy kryzys czy zmiana to nie tylko zagrożenie, ale i szansa
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Dziękujemy !
Katarzyna Lewińska
Michał Rogowski

KANTAR

