
 

 

 

KREOWANIE SILNEJ MARKI 
zagadnienia na zaliczenie przedmiotu dla osól, które miały na I st. Zarządzania marką 

Zarządzanie I st., III rok, st. stacjonarne (2018/19) 
 

1. Consumer insights jako element strategii marki. 
2. Model tworzenia marki BRAND 

FOUNDATIONS Corporate Profiles 
Consulting. 

3. Brand Manifesto. 
4. Model pozycjonowania wg Corporate Profiles 

Consulting. 
5. Brand Asset Valuator (BAV) jako model pomiaru 

kapitału marki. 
6. Strategia marki a strategia komunikacji marki. 
7. Marketing doświadczeń – istota, zalety, 

przykłady. 
8. Kod językowy marki. 
9. Opowieść marki (brand storytelling). 
10. Mity marki. 
11. Archetypy marki. 
12. Propozycja wartości / korzyści a główna idea / 

esencja marki a motto marki / slogan / brand 
claim. 

13. USP / ESP. 
14. Big idea („wielki pomysł”). 
15. Atrybuty marki, które mogą przyczynić się do 

powstania silnych emocji między klientem a 
marką. 

16. Sześciokąt tożsamości marki wg Kapferera. 
17. Architektura marki. 
18. Strategie marki – rozwój marki (rozszerzenie 

linii, rozszerzenie marki, wielość marek, nowe 
marki). 

19. Bezpośrednie a pośrednie rozszerzanie marki. 
20. Pośrednie rozszerzanie marki (supermarka, 

submarka, marka rdzeniowa). 
21. Cykl życia marki. 
22. Marki luksusowe – istota marek luksusowych, 

rodzaje marek luksusowych, strategie marek 
luksusowych. 
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1. Istota i definicje marki. 
2. Funkcje marki (ogólne, dla konsumenta i 

właściciela marki). 
3. Korzyści funkcjonalne, emocjonalne i 

symboliczne. 
4. Ogólny model tworzenia marki. 
5. Consumer insights jako element strategii marki. 
6. Model tworzenia marki BRAND 

FOUNDATIONS Corporate Profiles 
Consulting. 

7. Brand Manifesto. 
8. Procedura STP. 
9. Istota segmentacji rynku. 
10. Nisza rynkowa. 
11. Istota pozycjonowania marki. 
12. Błędy w pozycjonowaniu. 
13. Podstawy / kryteria pozycjonowania. 
14. Pozycjonowanie oparte na cechach 

a pozycjonowanie abstrakcyjne. 
15. Proces pozycjonowania marki na rynku. 
16. Model pozycjonowania wg Corporate Profiles 

Consulting. 
17. Koncepcja Brand Sense – marka pięciu zmysłów. 
18. Siła / kapitał a wartość marki. 
19. Czynniki wpływające na siłę i wartość marki. 
20. Brand Asset Valuator (BAV) jako model pomiaru 

kapitału marki. 
21. Strategia marki a strategia komunikacji marki. 
22. Marketing doświadczeń – istota, zalety, 

przykłady. 
23. Kod językowy marki. 
24. Opowieść marki (brand storytelling). 
25. Mity marki. 
26. Archetypy marki. 
27. Propozycja wartości / korzyści a główna idea / 

esencja marki a motto marki / slogan / brand 
claim. 

28. USP / ESP. 
29. Big idea („wielki pomysł”). 
30. Świadomość marki. 
31. Lojalność wobec marki – istota i rodzaje. 
32. Atrybuty marki, które mogą przyczynić się do 

powstania silnych emocji między klientem a 
marką. 

33. Tożsamość a wizerunek marki. 
34. Rodzaje wizerunku. 
35. Osobowość marki. 
36. Tożsamość marki – środki oddziaływania. 
37. Sześciokąt tożsamości marki wg Kapferera. 
38. Architektura marki. 
39. Rodzaje marek – kryterium: sponsor marki 

(marka producenta, marka własna / pośrednika, 
marka podwójna, marka biała). 

40. Strategie nadawania nazw (strategia marki 
indywidualnej / wielu marek, strategia marki 
rodzinnej / jednej marki, oddzielne marki dla linii 
produktów). 

41. Strategie marki – rozwój marki (rozszerzenie 
linii, rozszerzenie marki, wielość marek, nowe 
marki). 

42. Bezpośrednie a pośrednie rozszerzanie marki. 
43. Pośrednie rozszerzanie marki (supermarka, 

submarka, marka rdzeniowa). 
44. Dwie koncepcje nadawania nazw marek (zasada 

Julii i zasada Joyce’a) 
45. Rodzaje nazw marek. 
46. Cechy dobrej nazwy marki. 
47. Projektowanie nazwy marki. 
48. Funkcje opakowania. 
49. Cykl życia marki. 
50. Marki luksusowe – istota marek luksusowych, 

rodzaje marek luksusowych, strategie marek 
luksusowych. 

 


