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Czy pami´tacie reklamy z udzia∏em Marka Kondrata? A czy kojarzycie reklam´, w której
wystàpi∏a Anna Maria Jopek? Czy jesteÊcie w stanie przypomnieç sobie, jakie marki
i produkty reklamowa∏y te dwie gwiazdy?

unikalne podejÊcie do badania gwiazd w reklamie

˚

agencje reklamowe na potrzeby
ich klientów. W ostatnim przypadku wykorzystuje si´ cz´sto
techniki jakoÊciowe, których celem jest sprawdzenie, czy intuicje
zwiàzane z wyborem takiej a nie
innej gwiazdy mogà okazaç si´

Klient ponosi nieraz
wysokie koszty,
zresztà nie tylko
finansowe, a mimo to
reklama z udzia∏em
znanej postaci nie jest
w stanie przekonaç
odbiorców.
trafne. Mimo to nie zawsze udaje
si´ uniknàç nieraz bardzo kosztownych wpadek.
Badania z pewnoÊcià sà konieczne. Z wyborem s∏awnej postaci do reklamy wià˝e si´ du˝e
ryzyko. Zw∏aszcza, kiedy myÊlimy
o zatrudnieniu bardzo znanej i lu-

bianej gwiazdy, której zatrudnienie mo˝e kosztowaç tyle, co
po∏owa wszystkich kosztów poniesionych na produkcj´ i ekspozycj´ reklamy w mediach. Dodatkowo pojawia si´ inne zagro˝enie
- gwiazda mo˝e swoim blaskiem
przyçmiç mark´. W konsekwencji
konsumenci zapami´tajà lepiej
obecnego w reklamie celebryt´,
ni˝ reklamowany produkt.
Albo inna sytuacja – mamy ju˝
upatrzonà gwiazd´, która zdaje
si´ idealnie spe∏niç nasze oczekiwania, ale reklamowa∏a ju˝ kilkanaÊcie innych marek. Czy wówczas konsumenci b´dà w stanie
skojarzyç jà dobrze tak˝e i z naszà
markà? Czy nasza marka nie zginie t∏umie innych? Dobrym
przyk∏adem tutaj jest Adam
Ma∏ysz, który jest nadal popularny i bardzo lubiany, ale reklamowa∏ ju˝ kilkanaÊcie ró˝nych marek. Czy jesteÊmy w stanie przypomnieç sobie chocia˝ jednà z
nich oprócz Red Bulla?
Istnieje w koƒcu obawa, ˝e duet marka-gwiazda mo˝e okazaç
si´ zupe∏nie niewiarygodny. Ponosimy nieraz wysokie koszty,
zresztà nie tylko finansowe, a miONEWAYMIRROR

▲

eby gwiazda „zadzia∏a∏a” w zamierzony sposób trzeba odpowiedzieç na szereg wa˝nych pytaƒ.
Czy gwiazda w ogóle jest nam do
czegoÊ potrzebna? A jeÊli tak, to
która? Czy ma byç to bardzo znana
osoba czy raczej taka, która dopiero rozpoczyna swojà karier´? Czy
gwiazda, o której myÊlimy jest
warta swojej ceny? Na ile budzi zachwyt i uwielbienie, a na ile
niech´ç i zniech´cenie?
Marek Kondrat sta∏ si´ twarzà
banku ING, zaÊ Anna Maria Jopek
pojawi∏a si´ w reklamie kredytów
hipotecznych. Zatem odpowiedê,
która z owych gwiazd jest bardziej skuteczna zale˝y przede
wszystkim od celów, jakie jej stawiamy w komunikacji.
Odkàd zacz´to wykorzystywaç
gwiazdy w reklamie, pojawi∏a si´
potrzeba badaƒ. Jednak wi´kszoÊç
z nich zwykle oferuje podobny zakres wiedzy na temat znajomoÊci,
wizerunku, emocji ˝ywionych wobec s∏awnych osób. Od czasu do
czasu zadaje si´ te˝ w nich wprost
pytanie o to, która gwiazda pasuje
do jakiej marki.
Najcz´Êciej badania celebrytów
zamawiane sà przez media albo
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mo to reklama z udzia∏em znanej
postaci nie jest w stanie przekonaç odbiorców.
Z wyborem gwiazdy, która ma
staç si´ twarzà marki wià˝à si´
du˝e emocje, co nie zawsze pozwala na racjonalnà i ch∏odnà kalkulacj´ zysków i strat. Warto zatem
znaleêç troch´ czasu na spokojny
namys∏ i nabranie dystansu wobec
kolorowego Êwiata celebrytów.

Robert
Kostka-Zawadzki
Niestrudzony obserwator
trendów: od świata
celebrytów i mody do
nowych technologii.
Badacz rynku o szerokim
spektrum zainteresowań:
od analizy sieci
społecznych do technik
etnograficznych.

Liczy się nie tylko wizerunek
W marcu tego roku przeprowadziliÊmy pierwszà fal´ badania
CeBra. Badanie zrealizowano
przy wykorzystaniu standaryzowanego kwestionariusza online
na próbie 2000 u˝ytkowników Internetu. Próba by∏a reprezentatywna dla populacji mieszkaƒców
Polski w wieku 15-60 lat.
W przeciwieƒstwie do innych

W wolnych chwilach lubi
miejskie wędrówki bez
celu z aparatem
fotograficznym na szyi
i długie dysputy przy
piwie. Ojciec dwóch
aktywnych chłopaków:
12-letniego Alexa
i 8-letniego Kuby.

Zadania, które realizuje CeBra
Rys. 1

WiarygodnoÊç
i osobowoÊç marki

Diagnoza pozycji marki
Poszukiwanie
najbli˝szych relacji
Diagnoza pozycji gwiazdy

WiarygodnoÊç
i osobowoÊç gwiazdy

projektów badawczych wyniki CeBry nie dotyczà jedynie popularnoÊci czy wizerunku znanych i lubianych. Pozwalajà równie˝ na odkrycie ró˝norodnych relacji, jakie
zachodzà mi´dzy s∏àwnymi osobami, a popularnoÊcià i wizerunkiem marek. Dzi´ki temu mo˝emy
zobaczyç, na ile ka˝da z gwiazd
mo˝e zrealizowaç cele stawiane
w strategii komunikacji marki.
Wyniki badania mo˝na wykorzystaç w dwóch ró˝nych sytuacjach:
■ Po pierwsze, kiedy poszukujemy
dopiero kandydatów do reklamy
(eksploracja gwiazd);
■

Po drugie, kiedy mamy ju˝ kilku
upatrzonych
kandydatów
i chcemy sprawdziç, który
z nich b´dzie najbardziej odpowiedni (diagnoza gwiazd).

Badanie ma charakter globalny,
przez co mo˝e pomóc w planowaniu strategii komunikacji o Êwiatowym zasi´gu. Uzupe∏nieniem
danych iloÊciowych jest dedykowany modu∏ technik jakoÊciowych, który pozwala pog∏´biç
i zweryfikowaç wiedz´ uzyskanà
w badaniu iloÊciowym.

Etapy wyboru gwiazdy
Etapy wyboru gwiazdy
Rys. 2

Marka

Gwiazda

Czy gwiazda nie zdominuje naszej marki?
Ogólnie pozycja marki / gwiazdy
Wzór
do naÊladowania
Respekt
(profesjonalizm)

Zm´czenie/
niedosyt

Czy gwiazda b´dzie wiarygodna dla naszej marki?
WiarygodnoÊç marki / gwiazdy
Czy gwiazda b´dzie atrakcyjna dla naszej marki?
Âwie˝oÊç marki / gwiazdy
Czy gwiazda b´dzie pasowaç do naszej marki?

Dopasowanie
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marki / gwiazdy relacje

Dzi´ki wynikom uzyskanym w
badaniu CeBra mo˝emy przeprowadziç systematyczne rozpoznanie pozycji gwiazdy i marki, które
pozwala odpowiedzieç na kilka
pytaƒ doÊç pomocnych podczas
wyboru gwiazdy (rys. 2).

Czy gwiazda może zdominować
markę?
Odpowiedê na to pytanie znajdziemy
porównujàc
pozycj´
gwiazdy i marki w oparciu o tzw.
wskaênik Celebrity Brand Score.
Wskaênik ten stanowi indeks
trzech zmiennych: znajomoÊci,
sympatii oraz tego, na ile o danej
gwieêdzie lub marce jest g∏oÊno w
mediach (tzw. szum medialny).
Warto wspomnieç, ˝e pytania
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Czy duet gwiazda i marka
będzie wiarygodny?
Aby sprawdziç, na ile konkretna marka i gwiazda sà postrzegane, jako wiarygodne, zadaliÊmy
respondentom dwa dodatkowe
pytania: czy gwiazda lub marka
mo˝e byç dobrym wzorem do
naÊladowania (respekt) oraz czy
gwiazda i marka jest dobra w
tym, co robi (profesjonalizm)?
Zobaczmy na rysunku 4, jak
wyglàda sytuacja z ING i Millenium.
W kontekÊcie wiarygodnoÊci
obie gwiazdy oceniane sà wyraênie lepiej ni˝ marki. Widaç z
tego, ˝e bardziej cenimy znane
osoby ni˝ banki. Duet Kondrat-ING uzyskuje nieco lepsze wyniki ni˝ zwiàzek Jopek i Millenium.
Ale ten ostatni te˝ trzyma si´
dzielnie, jeÊli chodzi o skal´ wiarygodnoÊci.

Czy gwiazda budzi
zainteresowanie, ciekawość
czy też odbiorcy są już nią
zmęczeni?
W tym celu zapytaliÊmy badanych, czy chcieliby si´ czegoÊ
jeszcze wi´cej dowiedzieç na temat konkretnej gwiazdy lub marki, czy te˝ majà ju˝ jej serdecznie
dosyç. Czy tu mo˝emy coÊ wi´cej
powiedzieç na temat wykorzystanych gwiazd przez ING i Millenium? (rys. 6).
Marek Kondrat mimo, ˝e
cz´sto pojawia si´ w reklamie nie
budzi zm´czenia, a wr´cz przeciwnie – nadal przesz∏o 70% badanych chce si´ czegoÊ jeszcze o
nim dowiedzieç. W przypadku Anny Marii Jopek takie zainteresowanie deklaruje ju˝ mniej [P2]badanych – bo nieco ponad 60%.
Za to pozycja banków jest prawie taka sama, bo o ka˝dym z
nich czegoÊ jeszcze pragnie si´
dowiedzieç blisko po∏owa badanych.
CiekawoÊç
podobnie
zresztà, jak wczeÊniej omawiana

CeBra Brand Score – porównanie pozycji
Marka Kondrata i ING
oraz Anny Marii Jopek i Millenium

Rys. 3
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▲

o sympatie i postrzeganà skal´
szumu, oraz kolejne pytania w badaniu zadawano tylko tym respondentom, którzy zadeklarowali, ˝e
znajà wybranà gwiazd´ lub mark´.
Wróçmy jeszcze raz do naszego
przyk∏adu z Markiem Kondratem
i Annà Marià Jopek i sprawdêmy,
jakà pozycj´ uzyskujà tutaj wspomniane osoby w porównaniu do
pozycji reklamowanych przez nie
marek (rys. 3).
Od razu widaç, ˝e pozycja Marka Kondrata jest silniejsza ni˝
marki ING. Jednak ró˝nica nie
jest du˝a, co pozwala przypuszczaç, ˝e si∏a jego osoby nie zdominuje marki.
Pozycja Anny Marii Jopek jest
prawie na tyle silna, co marki Millennium. Tu praktycznie ryzyko
zdominowania
marki
przez
gwiazd´ nie istnieje. Pojawiç si´
mo˝e inne zagro˝enie. W przypadku, kiedy celem komunikacji
jest przede wszystkim wzrost znajomoÊci marki mo˝e si´ okazaç, ˝e
gwiazda nie b´dzie w stanie wystarczajàco dobrze temu wyzwaniu sprostaç.

Marek
Kondrat

ING

Anna Maria Millenium
Jopek

Rys. 4
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Na ile gwiazda i marka
sà dobre w tym, co robià

Rys. 5
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Na ile gwiazda i marka
budzà zainteresowanie

Anna Maria Millenium
Jopek

Rys. 6

80%
70%

wiarygodnoÊç wi´ksza jest w
przypadku ˝ywych ludzi, ani˝eli
instytucji, jakimi sà banki. Ale od
czego sà gwiazdy? W∏aÊnie od tego, aby przyciàgnàç uwag´.
Czy gwiazda ma pomóc wzbudziç zainteresowanie markà, produktem, czy chcemy by podkreÊli∏a te˝ inne walory marki? W
zale˝noÊci od tego, jakich udzielimy odpowiedzi zale˝eç b´dzie te˝
sposób, w jaki odczytamy dane w
tym kontekÊcie. JeÊli chcemy
przede wszystkim, aby gwiazda w
znaczàcy sposób przyciàgn´∏a
uwag´ wobec naszej marki, warto
aby sama budzi∏a du˝e zainteresowanie. W obu przypadkach tak
w∏aÊnie si´ dzieje – znane osobistoÊci budzà nadal zaciekawienie.

danie oceniç 10 losowo wybranych gwiazd i marek na 12 wymiarach mierzàcych ró˝ne przejawy osobowoÊci. W sumie w ten
sposób przebadaliÊmy 100 gwiazd
i 100 marek. Dzi´ki temu zosta∏a
stworzona macierz, która stanowi
miar´ dopasowania – dystansu
mi´dzy markà, a gwiazdà.
Wymiary, wed∏ug których badani oceniali poszczególne gwiazdy lub marki dotyczy∏y:
■

aspektu osobowoÊci zwiàzanego z relacjami z innymi ludêmi,
jak: lubi si´ bawiç, wyluzowany,
spontaniczny, towarzyski i bezpoÊredni;

■

aspektu osobowoÊci zwiàzanego z uczuciami, jak: wra˝liwy,
spokojny, rozumie potrzeby innych, zdystansowany, ch∏odny;

■

aspektu osobowoÊci zwiàzanego z intelektem i dzia∏aniem,
jak: rzetelny, inteligentny, zdecydowany.
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Na ile gwiazda
„pasuje” do marki?
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Kluczowym momentem w
ca∏ym procesie wyboru jest odpowiedê na pytanie: na co mo˝emy
liczyç decydujàc si´ na zatrudnienie konkretnej gwiazdy jeÊli chodzi o wizerunek naszej marki?
Podczas realizacji badania
ka˝dy z respondentów mia∏ za za-

Warto pami´taç, ˝e analiza wzajemnych relacji mi´dzy gwiazdà,
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Badanie CeBra – w poszukiwaniu świętego Graala

Ka˝dà z gwiazd oba
banki mog∏y
wykorzystaç
do innych celów.
ING do podkreÊlenia
dobrych relacji
z klientami
i zdecydowania
w dzia∏aniu,
zaÊ Millennium
do wzmocnienia
wra˝liwoÊci i spokoju.
ta si´ uzyskane wyniki. Tym kontekstem jest sytuacja marki.
Mo˝liwoÊci analiz jest bardzo wiele, jednak najwa˝niejsze jest to,
aby wiedzieç, jakich odpowiedzi
szukamy.
W badaniu zadawaliÊmy takie
same pytania zarówno o znane
osoby, jak i o marki. Dzi´ki temu
mo˝emy przyglàdaç si´ gwiazdom
na tle marek, zaÊ markom na tle
gwiazd. Co wi´cej, mo˝emy zobaczyç, jaka jest sytuacja naszej marki w porównaniu do innych marek, jakie relacje zachodzà pomi´dzy upatrzonymi gwiazdami
a innymi celebrytami, którzy

GWIAZDA

A

Par´ s∏ów na zakoƒczenie. Badanie CeBra mo˝e stanowiç
u˝yteczne narz´dzie w szacowaniu ryzyka, jakie zwiàzane jest
z wyborem gwiazdy.
Jednak podobnie, jak w przypadku innych badaƒ, tak˝e i tu
wa˝ny jest kontekst, w jakim czy-

Rys. 7

A

Macierze dopasowania

MA
RK

dzia∏aniu, zaÊ Millennium do
wzmocnienia wra˝liwoÊci i spokoju, co akurat w przypadku reklamy kredytów hipotecznych wydaje si´ rzeczà doÊç rozsàdnà.

MA
RK

a markà ma tutaj charakter statystyczny – nie jest wynikiem odpowiedzi na zadane w badaniu pytanie. To zasadnicza ró˝nica wobec
dotychczas realizowanych na
polskim rynku badaƒ.
Uzyskane dane pozwalajà zatem
nie tylko zobaczyç ró˝norakie relacje pomi´dzy markà a gwiazdà, ale
te˝ analizowaç wzajemne dystanse
wewnàtrz zbioru marek lub
gwiazd. Dzi´ki czemu mo˝emy na
przyk∏ad dowiedzieç si´, którym
gwiazdom jest najbli˝ej, a którym
najdalej do okreÊlonych kategorii
(czyli na przyk∏ad poszukaç zbioru
gwiazd najbardziej odpowiednich
do kategorii piwa, samochodów
czy te˝ w∏aÊnie banków).
Zobaczmy zatem, jak wyglàda
pod tym wzgl´dem sytuacja marki
Millenium i ING (wykresy 8 i 9).
Pierwsze, co si´ rzuca w oczy,
to zdecydowana przewaga gwiazd
nad markami, jeÊli chodzi o prawie wszystkie oceny na poszczególnych wymiarach. Co nie musi
byç niczym z∏ym – gwiazda mo˝e
przecie˝ swojà obecnoÊcià wzmocniç akurat te cechy, które chcemy
podkreÊliç w naszej komunikacji.
Zarówno Marek Kondrat, jak i Anna Maria Jopek wysoko oceniani
sà na tych wymiarach osobowoÊci,
które zwiàzane sà za aspektem dotyczàcym intelektu i dzia∏ania,
a zatem sà postrzegane, jako: inteligentne, rzetelne i zdecydowane, przy czym widzimy tu przewag´ Kondrata nad Jopek.
Drugie spostrze˝enie – Marek
Kondrat wy˝ej ni˝ Anna Maria Jopek oceniany jest pod wzgl´dem
aspektu osobowoÊci zwiàzanego
z relacjami, jak: towarzyskoÊç, luz
i otwartoÊç na zabaw´, bezpoÊrednioÊç. Jednak piosenkarka zyskuje
przewag´, jeÊli chodzi o dostrzegane w niej cechy zwiàzane z uczuciami, jak: wra˝liwoÊç, czy spokój.
Czy to dobrze, czy êle? Ka˝dà
z gwiazd oba banki mog∏y wykorzystaç do innych celów. ING do
podkreÊlenia dobrych relacji
z klientami i zdecydowania w

MARKA

Marek Kondrat i ING
postrzeganie gwiazdy i marki
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Ârednio ocen na 10 punktowej skali – gdzie 1 oznacza,
êe dana cecha w ogóle nie pasuje do gwiazdy lub marki,
zaÊ 10, ˝e dana cecha doskonale do niej pasuje.

Anna Maria Jopek i Millenium
Postrzeganie gwiazdy i marki

Rys. 9
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Ârednio ocen na 10 punktowej skali – gdzie 1 oznacza,
êe dana cecha w ogóle nie pasuje do gwiazdy lub marki,
zaÊ 10, ˝e dana cecha doskonale do niej pasuje.

mo˝e sà równie dobrzy, a przy tym
okazaç si´ mogà du˝o taƒsi.
Warto skorzystaç z wyników
badania CeBra, tak jak korzysta
si´ z mapy, która wska˝e nam
drog´ do sukcesu. Pami´tajàc
o tym, ˝e mapa to nie terytorium.
Robert Kostka-Zawadzki
ONEWAYMIRROR
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