
Твоят бранд може всичко 



Как правилният брандинг може да създаде 
устойчивостта, от която бизнесът се нуждае 
 
ТОП 10 краткосрочни начина  
за изграждане на силен и устойчив бранд 
в период на нестабилност 

 
Ключови тенденции в брандинга 
за идентифициране на възможности 





Ключът 
 

Силният бранд създава 
устойчивост на бизнеса да 
оцелее при големи сътресения 
и дори да расте 



Тренд #1 
Екологична платформа 

Тренд, който расте бързо при COVID-19. 
По-рано беше част от социално осъзнати 
активности, но вече навлиза масово. 



Бранд: Oxfam 
Кампания: Second Hand September 

Бранд: Evian 
Кампания: I RECYCLE 

https://www.youtube.com/watch?v=diA4RBVZH34&list=RDCMUC2SUpeciICP_bakwCCjeN0Q&start_radio=1&t=0


Тренд #2 
Тенденция “без филтър” 
Пълна прозрачност 



Криза на доверието 2020 

Намирането на похвати брандовете да 
покажат своята автентичност и дори 

несъвършенствата на продукта е начин 
за нарастване на доверието 



Автентичността и прозрачността 
в бранд комуникацията е тенденция 
в брандирането от няколко години. 
През 2020-та е в своя връх. 



Бранд: Burger King 
Кампания:  
The beauty of no artificial preservatives 

Бранд: BrewDog 
Кампания:  
The BrewDog back catalogue 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=Ksop5ro1cpI&feature=emb_logo


Тренд #3 
Добрoтата на преден план през 2020 г. 



Бранд: Мирта Медикус 
Кампания: Мисля за теб, защото… 



Тренд #4 
От тактическо към стратегическо ползване 
на социалните медии през 2020 г. 



Увеличение на краткото 
видео съдържание за сметка 
на публикуването на много 
съдържание. 
 
Това позвoлява 
стратегическите съобщения 
на марката да бъдат 
разбрани правилно. 



Дългоочакваното стартиране на 
сайта беше вместо с кратки 30” 

клипове с такива до 3 мин. 



Тренд #5 
Хиперлокален маркетинг 

Ориентираност  
на кампаниите в посока 
на продукти, произведени 
в района на потребителите 





Всичко, което се сервира в заведението, 
се произвежда на разстояние до 25 

мили от локацията. 



Тренд #6 
Накарайте хората да се усмихват 
Хуморът в брандинга се променя. 
Усмивката трябва да е предизвикана 
от внимание и жест за съпричастност. 



Пример:  

В пика на пандемията, T-Mobile подари 

безплатни обаждания до номера в силно 

засегнати държави – малък, но внимателен 

жест, който несъмнено накара много клиенти 

да се почувстват обгрижени. 

Пример:  

Успешна кампания с хумор с Бил Мъри при 

COVID-19 

 

Бранд: Jeep 

Кампания:  

Нито един ден не е същият в Jeep Gladiator 

Използвайте премерен хумор в брандирането, за да създадете силни емоционални връзки,  

така че да увеличите продажбите.  

https://www.youtube.com/watch?v=sZzblPk8bf4&feature=emb_logo


Тренд #7 
Хуманизиране на бранда 

Хората зад логото 



КАК? 
 
 

Споделяне за самия процес – 
производствен или услуга 
 
Разкажете задкулисни истории 
 
Покажете вдъхновението на 
членовете на вашия екип 
 
Споделете истински истории за 
времето, когато вашият бранд е 
опитал нещо и не е успял, както и 
уроците, извлечени от опита 



Тренд #8 
Социална отговорност 
 

Не се страхувайте да застанете 
зад кауза 



70% от потребителите се 
интересуват от начина, по 
който марките работят за 
обществото. 
 

50% от потребителите 
казват, че това влияе върху 
решението им дали да 
купуват или не дадена марка.  
 
Според доклад за социална 
отговорност през 2019 г. 



Вашият бранд има ли в стратегията си за 
развитие собствена кауза, зад която застава? 
 
Как вашият бранд помага и с какво? 
 
Колко вода спестяват на планетата 
рециклиращите уреди, които използвате в 
офиса? 
 
Колко хартия ползвате втори път и с това 
колко дървета спасявате на планетата? 
 
Ползвате ли енергоспестяващи решения? 
 
Споделете вашите констатации с клиентите и 
ги насърчете да се включат и дадат и те своя 
принос. 



Потребителите очакват по-интерактивно, 
привличащо вниманието съобщение от 
брандовете. 
 

Монохромни цветови палитри, които 
придават по-концентрирана, а не сложна 
естетика. 
 

Елегантен, но странен.  
 

Повече типографски дизайни. 
 

Анимацията и илюстрацията се появяват 
все повече и повече тази година. 
 

Брандираното авторско съдържание става 
по-видно от фотографиите. 
 

Иконографията ангажира и помага да се 
разбере по-точно посланието на бранда. 

Тренд #9  
Design, Design, Design 



Добавете вашето лого, цветове, инфографики 
или типографики към всяко съдържание, което 
произвеждате. 

Тренд #10 
Брандиране на всяко 
визуално съдържание 
 
Един потребител вижда над 5 000 рекламни 
послания на ден. 




