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zrobić z firmy |icząceeo się gracza.
Markę McDonald's, magazyn ,,For,

z powodzeniem szukać na rodzimym
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Polpharmy i Herbapolu, na rozmorvę z dziennikarzem decyduje się raz
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możnaj esz cze tłwaczy ć sp ecyfiką biz nesu farmaceutycznego, jakim zajmuje się Starak. AIe jń trudno o podob-

Tadeusz chmiel konsekwentnie unika
kontaktów z mediami. podobnie zachowuje się Mariusz Świtalski, jeden z naj-

nej małpki w logotypie sieci ma ściśle
określony cel . Zwierzęta są najlepszym
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żyny, na jakie później wzniosły się Złote
Łuki, nie mogły się nikomu śnić.Ęm
bardziej że McDonald's nie możnabyło

przypadku zaŁożycie|a
meblowego giganta Black Red White,
ną wymówkę w

- Zastosowanie postaci sympatycz-
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McDonald's wystartowali ze swoim
biznesem, ich lokal w kalifornijskim
San Bernardino był po prostu jednym
z wielu zbarów z hamburgerami. Wy-

kilkanaście miesięcy, Taką postawę

większych rodzimych mistrzów budowania rozpoznawalnych marek. To za
jego sprawą miliony Polaków każdego
dnia robią zakupy w Biedronce, Zabce
i, od niedawna, Małpce.
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bes" wycenia na ponad 96 mld dolarów. Ale w latach 4o., kiedy to bracia
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zekaźnlkiem pozytywnych emocj i,
klienci zdecydowanie szybci,ej zapa-

miętają logotyp z sympatyczną postacią

lub maskotką niż skomplikowane herby, znaki czy napisy stosowane przez

inne firmy. Dzięki połączenlu wizerunku sympatycznej pluszowej małpki
z odważną, czerwoną kolorystyką nasz
logotyp jest charakterystyczny i łatwo
zapada w pamięć - tłamaczy Przemy-

zy§tk0
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siębiorstwo, by
konkurować na

i stworzyć znaną lnarkę,
i dopracować cztery
: produkt, jego

dystrybucję i promocję.
encja marketingowa może
ale

stronie

sław Mroczek, dyrektor departamentu

marketingu Małpka.
Podkreślaprzy tym, że logotyp jest
tylko jednym z elementów wizerunku
firmy. Liczą się: kolorystyka, estetyka
sklepu, materiały marketingowe, hasła
reklamowe czy naw et ubiór pracowników oraz sposób kontaktu z klientem,
- Przykładamy d,lżąwagę do tego, by

wówczas określić nawet mianem innowatora - koncept fast food istniał od
dwóch lat, ajego prekursorem była sieć

zedsiębiorcy.
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White Castle. Co zatem sprawiło,

że

to właśniebary nazwane od nazwiska
przedsiębiorc zy ch br aci podbiły świat,
a wielu jego ówczesnych konkurentów
przepadło bez śladu?
W tym przypadku se'kret tkwi
w sposobie zarządzania siecią, a konkretnie w będącej jej siłą napędową
fr anczy zie. Menedżerowie McDonald's
przez dekady wypracowali system, który zapewnił restauracjom powtarzalny,
uniwersalny charakter, a im samym -

możliwośćnadzorowania tej spójności.
Dzięki szczelnemu procesowi rekrutacji i jasno określonym zasadom współpracy, klienci Złotych Łuków mogą liczyć na to, że w każdej restauracji sieci,
nieza|eżnie czy to b ędzie w Warszawie,
czy w Dubaju, spotkają podobne menu,

przewidywalną jakośćpotraw i zbli-

żony standard wykończenia lokali. Ta
pewnośćprzekłada się na zaufanie, które z kolei powoduje, że klienci wracają. Spójny model rozwoju, wzmocniony solidnym marketingiem, promocją
i

działalnościącharytatywną to pewny

przepis na silną marĘ. Potwierdzają to
liczby. Restauracj e McDonald's działają
w rr8 krajach na całym świecie, obsługują 68 mln klientów dziennie w blisko
35 tys. restaufacji. Biznes od ćwierć wieku nieprzerwanie wypracowuje rosnące
zyski, z którymi dzieli się z akcjonariuszami. MQżna się oczywiście zastanawiać, czy Złote Łlki przetrwają pr ób ę
cza§J, coraz silniejszą nagonkę na fast
food i wzrost świadomościdotyczącej
zdrowego odżywiania, Natę chwilę stanowtą jednak modelowy przykład na
to, jak budować firmę, by swoim zasię)
giem objęła cały glob.

wszystkie działania komunikacyjne
były przemyślane i spójne. Stawiamy

nacisk przede wszystkim na nowoczesnośći oryginalność- począwszy od
zastosowania chwytliwej nazwy i logo,
poprzez wyposażenie sklepóq a nawet
dobór odpowiedniej muzyki, która towarzy'szy klientom podczas zakupów

- mówi Mroczek,

Tajemnica kanapkowej legendy
Utalentowany menedżer z wizją, nieza-

leżnie od tego, czy pozostaje na pierwszym planie, czy kieruje przedsiębiorstwem z tylnego fotela, to za mało, by
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