Značky, nástroje zkázy?
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RECENZE

Britský marketingový poradce dává nahlédnout do svádění spotřebitelů a významu značek.

Nákupní centrum je katedrála našeho věku, oděv či jiné zboží je kříž, ke kterému se modlíme. A náklonnost k určité značce je v našem materialistickém, zištném a egocentrickém světě jakousi náhradou či doplňkem náboženské víry.
Tvrdí to James Twitchell v knize »Uveď nás v pokušení«. Tuto víru ze všech stran rozebírá autor Wally Olins v knize »O značkách«. A píše: »Každá značka má svůj vlastní život a osobnost, a je-li spojena se silnými emocemi, spotřebitelé ji přijímají bez ptaní. To je moc, kterou nad námi značky mají. Až duchovní moc.« Whisky a doutníček Co ve vás vyvolají slova Johny Walker či Dunhill?
Autor knihy tvrdí: představu zámožného britského muže středních let. Nevím, jestli zcela stejná představa naskočí i Čechům, ale zhruba ano.
Olins vzápětí vysvětluje, v čem spočívá síla těchto značek: ve schopnosti zachytit a přivést kousek smyšleného světa za vysokou, nikoli však nepřístupnou cenu na malý, nikoli však dostatečně velký globální trh.
A má pravdu i v tom, že zcela jiná asociace se zrodí, když se řekne třeba Coca-Cola nebo Mc Donald’s. Jsou to masovky, na něž člověk narazí, ať se octne na kterémkoli světadíle, v kterémkoli městě. »Všude působí na emoce zákazníků, působí dojmem všudypřítomnosti, málem všemocnosti.«
Autor knihy se sám úspěšně živí v Londýně jako marketingový poradce a mezi jeho klienty patří například Renault, Volkswagen či pojišťovna Prudential. Olins tedy ví, o čem mluví, když schopnost značky prodat výrobek nazývá bez okolků sváděním.
»Mělo by být zcela jasně řečeno, že podstatou marketingu, používání obchodních značek a všeho, co s tím souvisí, je přesvědčování, svádění, lákání a manipulace lidí s cílem přesvědčit je, aby koupili nabízené zboží nebo služby. Značka a její využití je pro firmu vším,« tvrdí. Podnikání není charita Zajímavý je pohled do marketingové kuchyně jednotlivých společností. Vzpomínáte na provokativní billboardy Benettonu? »Tlumočily velmi znepokojivé sdělení o životě a smrti, utrpení. Vůbec nebyly o oblečení a burcovaly tak naléhavě, až to možná bylo příliš. Benetton zašel tak daleko, až to nebylo stravitelné pro některé akcionáře a reklamní strategie se změnila.«
Ještě zajímavější je pasáž, díky níž si uvědomíme, kam dnes sahá síla značky. Nesvádí jen ke koupi příslušného pracího prášku, čokolády, kabelky či auta, dávno přesáhla hranice výrobku.
Značky využívají státy ke své propagaci, značek se chopili i bojovníci proti globalizaci a kapitalismu: »Právě proto stojí značka tak vysoko v panteonu hrůz, je symptomem kapitalistického systému, který podporuje nespravedlivé rozdělování světového bohatství a strašlivé zneužívání přírodních surovin.«
Aby nedošlo k mýlce, na které straně Olins, sám zkušený svůdce, stojí: »Nadnárodní společnosti ale netvrdí, že podnikají z filantropických důvodů. Obchodní značky existují, protože jsou účinným nástrojem při vydělávání peněz. My, zákazníci v bohatších částech světa, to víme. Nikdo nikomu nic nenalhává.«
Četba je to místy málem až napínavá, nudit se nezačneme, přestože by se člověk mimo branži zprvu mohl bát. Knihu O značkách však vydávají společně nakladatelství Dokořán a Argo - a ta jsou sama o sobě docela dobrou zárukou, že tu nepůjde o lacinou a rychle spíchnutou několikátou příručku na téma marketing, ale o chytré čtení k zamyšlení. Ostatně, teď sama demonstruji, jak značka prostě a jednoduše funguje.
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