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 Mikä b ä di ? Mikä brändi on?



Brändituotteet  Brändituotteet, 
esimerkiksi Svea-pipot, p p ,
lähdenkö mukaan 
villitykseen?

 L Lupaus

 E i Erottautuminen

 Houkuttelevuus

 Arvo



Ns. tavallinen              Yksi maailman        
colajuoma tunnetuimmistacolajuoma tunnetuimmista

brändeistä

Kuva: Coca-Cola Suomi kuva-arkisto
http://www.coca-cola.fi/contentstore/fi_FI/pages/press/imagegallery.html

 Markkinoinnin ja j
mainonnan tarkoitus on 
lisätä myyntiä  lisätä myyntiä. 
Lapset eivät tätä aina Lapset eivät tätä aina 

tiedosta!
 3000 kaupallista viestiä 

äi ä äpäivässä



 B ä di k t i    Brändin rakentaminen on 
pitkäjänteistä työtäpitkäjänteistä työtä

Kuvan lähde: Coca-Cola Suomi Oy
http://www.coca-cola.fi/contentstore/fi_FI/pages/press/imagegallery.html

NimiNimi



Logot ja merkit

Logojen lähteet:Logojen lähteet:
McDonalds: http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/media_center/image_gallery.html
Mazda:http://www.mazda.fi/mediapankki
Reilukauppa: http://www.s-kanava.fi/web/s-kanava-medialle/medialle
Citymarket, Asko ja Audi: http://aineistopankki.kesko.fi/kesko_fi/Standard/SelectCatalog2.jsp

’Sloganit’ eli iskulauseet Sloganit  eli iskulauseet



 Connecting peopleConnecting people
 Just do it
 Tunteella ja taidolla  Tietysti Pauligin Tunteella ja taidolla. Tietysti Pauligin.
 Äitien tekemää ruokaa
 Sanokaa Fazer, kun haluatte hyvää
 Ole tarkka, ota PirkkaOle tarkka, ota Pirkka
 I’m lovin’ it
 Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa

Tarinat ja huumoriTarinat ja huumori



 Ä niin kuin äiti

Linkki osoitteeseen: www.saarioinen.fi/arkisto/mainosarkisto

VäritVärit



Kuva: Kati Suomi

TunnusmusiikkiTunnusmusiikki

Juhla Mokan tunnusmusiikki, osoitteessa http://www.juhlamokka.fi/etusivu 



TuoksutTuoksut

Henkilöt tai hahmot

Pauligin Paula tyttö
www.paulig.fi/kuvapankki



ympäristöystävällinen

Ominaisuuden
y p y

kotimainen
edullinen

turvallinen

liittäminen
turvallinen
terveellinen

tilava
helppokäyttöinenhelppokäyttöinen
'kuin kotona tehty'

Mainos: Meidän äiti
Linkki osoitteeseen www.saarioinen.fi/arkisto/mainosarkisto

 Pakkaus

Kuva: Kati Suomi



 Mitä on 
brändiuskollisuus?

”Retrobrändit”

Kuva: Kati Suomi



Kuva: Kati Suomi

Kuva: Kati Suomi



Oheistuotteet

Kuva: Kati Suomi

Suosituimmat brändit?Suosituimmat brändit?



Interbrandin parhaat brändit 2010 -listan kärki

1 C C l1. Coca-Cola

2. IBM

3  Microsoft3. Microsoft

4. Google

5. General Electric

6. McDonalds

7. Intel

8. Nokia

9. Disney

10  Hewlett-Packard10. Hewlett Packard

Päivän luennon tärkein Päivän luennon tärkein 
oppi: ketään ei saa opp ää aa
kiusata tai syrjiä sen 
takia, jos hän ei käytä 
ti t  kki iä tt it  tietyn merkkisiä vaatteita 
ja tavaroita !! + ja tavaroita !! + 
pohdintatehtävä kotiinpo d tate tä ä ot



Kiitos osallistumisesta !Kiitos osallistumisesta !


