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Czerwony Kryształ ‑ takim znakiem 
rozpoznawczym pod naciskiem 
władz Izraela zaczął się posługiwać 
na Bliskim Wschodzie 
Międzynarodowy Czerwony 
Krzyż. Rebranding organizacji 
o 150‑letniej historii to 
znak naszych czasów, w 
których jedyną stałą rzeczą 
są zmiany. Jak sobie z nimi 
radzimy?

Zmiany wizualne, takie jak modyfikacja logo i nazwy firmy, sposobów 
prezentowania i wykorzystania corporate indentity (CI), również zmiana 
marki i wyglądu produktu - to najczęstsze skojarzenia, które budzi słowo 
rebranding. Często to właśnie one są najbardziej widocznym efektem 
procesu zmiany. Najczęściej są też jedynym efektem dostrzeganym przez 
konsumenta.
Długość procesu zmiany zależy głównie od tego, jak głęboko sięga on 
w strategię i strukturę firmy. – Są cztery podstawowe rodzaje rebran-
dingu: make-up, lifting, metamorfoza i reinkarnacja marki. To, z którym z 
tych procesów mamy do czynienia określa przyczyna zmiany - opowiada 
Michał Zoll, dyrektor generalny firmy Galposter, specjalizującej się we 
wdrażaniu procesów rebrandingu.

Od pracownika do CI
Częstymi przyczynami rebrandingu są 
zmiany właścicielskie. Międzynarodowe 
fuzje i przejęcia powodują transfer techno-
logii, know-how i zmiany w kulturze organi-
zacyjnej przedsiębiorstwa. Pojawia się rów-
nież strach pracowników przed zmianami. 
Wszystkiemu temu towarzyszy rebranding. 
- Pracownik zawsze i bezwzględnie powi-
nien jako pierwszy dowiedzieć się o zmia-
nach w firmie. Pamiętajmy, że nie wystarczy przekazać mu oświadcze-
nie zarządu o zmianie nazwy i logo firmy. Trzeba uważnie wysłuchać jego 
obaw i cierpliwie odpowiadać na pytania, warto więc wcześniej się dobrze 
przygotować. Niezbędna jest komunikacja dwustronna – mówi Dagmara 
Sobolewska, dyrektor personalny SigmaKalon Deco Polska, będącej częś-
cią dawnego Polifarbu Cieszyn-Wrocław. W ciągu ostatnich kilkunastu mie-
sięcy w jej firmie zachodziły zmiany strukturalne. Końcowym ich efektem 
była zmiana nazwy, którą zakomunikowano mediom z końcem listopada 
2006 roku. Pracownicy wiedzieli o wszystkim już pół roku wcześniej.
- Wprowadzane zmiany w strukturze przedsiębiorstwa były dużym 
wyzwaniem komunikacyjnym – wspomina Sobolewska. Do kontaktów z 
pracownikami i kontrahentami została specjalnie wyznaczona osoba kon-

taktowa. W ostatniej fazie zmian, kiedy zbliżał 
się czas przekazania komunikatu prasowego do 
mediów, niezbędne były również dostosowania 
procedur antykryzysowych. Dopiero później 
firma zajęła się procesem zmiany CI.

Oderwanie od 
rzeczywistości

Naturalnymi składowymi CI w więk-
szości przypadków są opracowa-
nia i wytyczne dotyczące mate-

riałów codziennego zastosowania 
w każdym z przedsiębiorstw. Stan-

daryzacja i opracowanie szczegółowych 
wytycznych w tym zakresie jest kwestią fun-

damentalną z punktu widzenia spójności wize-
runku zewnętrznego firmy.

Prace nad nową identyfikacją wizualną trzeba 
zacząć odpowiednio wcześnie. W niektórych 
uzasadnionych przypadkach może się to odby-
wać właściwie już na etapie tworzenia znaku gra-
ficznego w postaci logo. Dotykając kwestii bran-
dingu czy rebrandingu, przedsiębiorstwa rzadko 
zdają sobie sprawę z zakresu prac prowadzonych 
podczas realizacji tego procesu. Pewne aspekty są 
więc bagatelizowane lub niedostatecznie poważ-
nie uwzględniane. Warto wspomnieć o jednym, 
dość często omijanym, a oczywistym – warun-

kach zewnętrznych.
Często spotykanym 
problemem jest to, że 
świetnie zaprojekto-
wane logo słabo lub 
nawet źle funkcjonuje 
poza pokojem szefo-
stwa, w którym zmiany 
zostały zaaprobowane. 
Będąc stałym elemen-
tem identyfikacji wizu-
alnej, logo jest nieod-

łączonym elementem komunikacji na zewnątrz 
firmy. Bardzo często jednak firmy tworzące lub 
zmieniające swoje CI zapominają o swoim fizycz-
nym otoczeniu. - Logo może być najpiękniejsze 
na świecie. Mogą pracować nad nim sztaby pia-
rowców, specjalistów od marketingu i grafików. 
Dopóki identyfikacja wizualna nie znajdzie się w 
swoim docelowym miejscu, dyskusje o tym, czy 
przyciąga uwagę są na dość wysokim poziomie 
abstrakcji – zauważa Michał Zoll.
O tym, jak brand będzie się prezentował w oto-
czeniu zewnętrznym można myśleć już na eta-

Często się zdarza, że 
świetnie zaprojektowane 
logo źle funkcjonuje poza 
pokojem szefostwa, w 
którym zmiany zostały 
zaaprobowane
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pie tworzenia nazwy. Zoll przekonuje, że kiedy 
firmy zajmujące się tworzeniem CI biorą udział 
w procesie budowania identyfikacji od samego 
początku, istnieje pewność, że z pozoru dobrego 
projektu nie trzeba będzie wyrzucić do kosza. 
Często specjaliści od PR i marketingu pracujący 
nad identyfikacją zapominają o, wydawałoby się, 
szczegółach. Ale jakże ważnych! Weźmy na przy-
kład kolor niebieski. Działa kojąco i kojarzy się z 
inteligencją i profesjonalizmem. Raczej jednak nie 
powinno się go używać w identyfikacji wizualnej 
na wysokich dachach budynków. Wtedy bowiem 
logo koloru niebieskiego bardzo słabo widać w 
nocy - nawet po odpowiednim oświetleniu.
Pamiętając o docelowej infrastrukturze, na któ-
rej przygotowywane oznakowanie będzie sto-
sowane, należy zbudować standardy możliwych 
odstępstw lub szczególnych zastosowań znaku. 
Dobrym przykładem może być sytuacja, w któ-
rej nowa identyfikacja wizualna danej firmy 
znajdzie się na wysokich budynkach lub innych 
konstrukcjach wymuszających zastosowanie spe-
cyficznego rodzaju znaków czy form przestrzen-
nych. W takich sytuacjach należy przygotować i 
dokładnie opisać w CI dopuszczalne rozwiązania 
w zakresie form, technologii wykonania znaku 
czy na przykład dopuszczalnych odstępstw od 
ustalonej kolorystyki.

Świat poza firmą
Aby praca nad nowym CI nie zakończyła się 
klapą, dobrze jest prowadzić ją jednocześnie w 
działach strategii, graficznym i technicznym firmy. 
Mamy wówczas pewność, że powstałe koncepcje 
graficzne w zakresie identyfikacji wizualnej będą 
mieć zastosowanie w rzeczywistości.
Prace nad identyfikacją wizualną na zewnątrz 
firmy zaczynają się od wykonania projektu CI. 
Kiedy została już wybrana propozycja logo i 
tekstu, który ma znaleźć się w logotypie, zaczy-
namy tworzyć książki standardów CI. Znajdą się 
w niej na przykład minimalne i maksymalne wiel-
kości części składowych CI czy pola ochronne – 
wyznaczające wolną przestrzeń wokół obrazów. 
Formuła musi być uniwersalna, powinna okre-
ślać na przykład możliwe alternatywy dotyczące 
kolorystyki logo (na przykład złota lub srebrna) 
lub szczególnie dedykowanej technologii wyko-
nania oznakowania.
Bardzo ważną kwestią jest rozbudowanie CI o 
szeroką dokumentację techniczną i produkcyjno-
wykonawczą, która powinna wyznaczać ścisłe 
standardy w ramach elementów oznakowania. 
Daje to gwarancję spójności finalnego produktu 
z założeniami wyjściowymi, niezależnie od miej-
sca wytwarzania, czasu czy podmiotu, jakiemu 
zostaje zlecone wykonanie CI.

Kiedy książka standardów jest już gotowa, ruszamy w teren, aby zbadać 
obiekty, na których ma być zamieszczone CI. Dzięki temu możemy z czy-
stym sumieniem rozpocząć przygotowanie projektów graficznych dosto-
sowanych do badanych obiektów. Dalej pozostaje nam już tylko produkcja 
identyfikacji i kontrola jakości, a później transport i montaż wykonanych 
elementów CI. Cały proces trwa od kilku miesięcy do kilku lat.

Rebranding racjonalny 
Chociaż wprowadzanie zmian w CI, nowych nazw firm i brandów jest dziś 
powszechne, nie wszystkie korporacje międzynarodowe idą tym tropem. 
Z ogromnego wyzwania, jakie niosłaby ze sobą całkowita metamorfoza 
marki Velvet zdała sobie sprawę firma Kimberly-Clark. Na całym świe-
cie sprzedaje ona chusteczki higieniczne pod marką Kleenex (która stała 
się synonimem słowa „chusteczka” w wielu krajach) i papier toaletowy 
Scott. W Polsce jednak nie zrezygnowała z najbardziej rozpoznawalnego 
brandu Velvet – stworzonej w 1997 roku pierwszej rodzimej marki pro-
duktów higienicznych. Kimberly-Clark stała się jej właścicielem w 2003 
roku, przejmując fabrykę produktów higienicznych w Kluczach. - Nie 
zdecydowaliśmy się na całkowity rebranding. Dokonaliśmy metamorfozy 
marki, zamieszczając na opakowaniach papieru toaletowego Velvet szcze-
niaczka biszkoptowego labradora - symbol produktów K-C w ponad 30 
krajach świata – opowiada Piotr Nagalski, marketing manager Kimberly-
Clark. Wyjaśnia, że nie istniała potrzeba zmiany brandu na globalną markę 
Kleenex czy Scott, gdyż Velvet jest jedną z najsilniejszych marek Kimberly-
Clark w Europie, biorąc pod uwagę poziom świadomości i przywiązania 
do marki. Adaptacja nowego wyglądu produktów Velvet jest stale komu-
nikowana za pomocą programu CSR „Pomóżmy razem”.
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Komunikuj nową rzeczywistość
Z komunikacją procesu zmiany jest jak z górą 
lodową. Większość widzi tylko jej wierzcho-
łek, a o tym, co jest niewidoczne, a w zasa-

dzie najważniejsze, często się nie pamięta. Dopiero w chwili kryzysu, 
kiedy o zmianie struktury, właściciela czy nazwy firmy pracownicy 
dowiedzą się z prasy, zaczyna się dostrzegać konieczność przygoto-
wania firmy do tego skomplikowanego procesu. W komunikowaniu 
zmiany bardzo ważne są główne przesłania na temat zmiany: co i dla-
czego się zmienia, jakie znaczenie będzie miała zmiana dla pracowni-
ków, klientów, partnerów. Kluczowe jest także ułożenie precyzyjnego 
harmonogramu komunikacji oraz opracowanie procedur antykryzy-
sowych. Nie bez znaczenia jest kontrola dystrybucji informacji. Nie 
można sobie pozwolić na przecieki informacyjne, które zrodzą plotki 
i obawy o dalsze losy firmy. Rolą piarowca w procesie rebrandingu i 
ogólnie w komunikowaniu zmiany jest poinformowanie, a następnie 
przekonanie interesariuszy do nowej, lepszej rzeczywistości. Rzeczy-
wistości będącej, rzecz jasna, efektem procesu zmiany. 
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