Warszawa, 25.10.2010
MILLWARD BROWN KONSOLIDUJE BADANIA JAKOŚCIOWE POD MARKĄ FIREFLY

Firma Millward Brown ogłasza wprowadzenie nowej marki Firefly Millward Brown dla
swojej działalności w zakresie badań jakościowych na świecie.

Do

sieci

Millward

Brown

należą

niektóre

spośród

wiodących

agencji badań

jakościowych na całym świecie, które zostaną teraz skonsolidowane pod wspólną
marką. Wśród agencji, które przyjmą nazwę Firefly, są m.in. Greenfield Consulting
Group (Ameryka Północna), Sadek Wynberg Millward Brown (Wielka Brytania) oraz
MFR (Francja). Sieć Millward Brown posługuje się już marką Firefly w niektórych
częściach świata od 2002 r., a pozostałe firmy należące do MB przyjmą nową markę
od teraz.
„Badania jakościowe są niezwykle ważną częścią naszej działalności na całym
świecie, więc nic dziwnego, że jednoczymy nasze zespoły pod jedną marką, która

odzwierciedla jej wspólny trzon, czyli iluminację, snop światła” – powiedziała Eileen
Campbell, prezes Millward Brown.
„Marka Firefly (z ang. – świetlik, robaczek świętojański) łączy w sobie jakość i
kreatywność poszczególnych agencji badań jakościowych z globalnym zasięgiem i
zasobami całej sieci Millward Brown.

Dzięki płynnej integracji naszej oferty

jakościowej i ilościowej nasi klienci otrzymają perspektywę, która nie ma sobie
równych w branży”.
Pojęcie „iluminacji” zostało zobrazowane w nowym, niezwykłym projekcie logo oraz
w koncepcji tożsamości marki opracowanej przez siostrzaną agencję Millward Brown
– Landor, również należącą do WPP Group. Firefly Millward Brown posiada 40 biur
na całym świecie i zatrudnia ponad 300 specjalistów w zakresie badań jakościowych.
W Polsce marka Firefly została oficjalnie wprowadzona 21 października podczas
ostatniego Kongresu Badaczy Rynku i Opinii.
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