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Анотация. Целта на настоящата статия е да представи приложението на емоционалния брандинг за успешно
създаване на бранд доверие и бранд лоялност. За постигането на тази цел в статията се търсят и дават отговори
на следните въпроси: Какво представлява брандът? Кои са бранд елементите? Какво представлява емоционалният
брандинг и как да се прилага той? Кои са основните измерващи фактори за създаването на емоционално възприятие
при потребителите в емоционалния брандинг? Как да се изгради доверие в бранда чрез прилагането на емоционален
брандинг? Как да се изгради лоялност към бранда чрез използването на емоционален брандинг? Какви са приликите
и разликите между рационалния (традиционен) брандинг и емоционалния брандинг? Установено е, че в продължение на дълго време брандовете използват рационалния брандинг, за да достигнат до клиентите си, но с навлизането
на емоционалния брандинг се дава възможност за обвързване на ново равнище между брандовете и потребителите.
Показва се как емоционалният брандинг, правилно приложен, води до желани резултати като създаване на определени положителни чувства и емоции в хората и по този начин успява да се достигне до бранд доверие и до бранд
лоялност. Емоцията е основният фактор, който създава и постига пълното клиентско преживяване и успешно създава положителни чувства и нагласи в потребителите.
Ключови думи: брандинг, емоционален брандинг, бранд елементи, бранд доверие, бранд лоялност.
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Abstract. The purpose of this article is to present the application of emotional branding to successfully create brand
trust and brand loyalty. To achieve this goal, the article seeks and answers the following questions: What is a brand?
Which are the brand elements? What is emotional branding and how to apply it? Which are the main measuring factors for
creating emotional perception in consumers in emotional branding? How to build trust in the brand through the application
of emotional branding? How to build brand loyalty through the use of emotional branding? What are the similarities and
differences between rational (traditional) branding and emotional branding? It has been found that for a long time, brands
have used rational branding to reach their customers, but with the advent of emotional branding, it is possible to connect
to a new level between brands and consumers. It shows how emotional branding, properly applied, leads to desired results
such as creating certain positive feelings and emotions in people and thus manages to reach brand trust and brand loyalty.
Emotion is the main factor that creates and achieves the full customer experience and successfully creates positive feelings
and attitudes in consumers.
Keywords: branding, emotional branding, brand elements, brand trust, brand loyalty.
ВНЕДРЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДОВЕРИЯ
БРЕНДУ И ЛОЯЛЬНОСТИ БРЕНДУ
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Аннотация. Цель этой статьи - рассмотреть применение эмоционального брендинга для успешного создания
доверия к бренду и лояльности к нему. Для достижения этой цели в статье обосновываются и даются ответы на
следующие вопросы: Что такое бренд? Какие элементы составляют бренд? Что такое эмоциональный брендинг
и как его применять? Каковы основные измерительные факторы для создания эмоционального восприятия у потребителей при эмоциональном брендинге? Как укрепить доверие к бренду с помощью эмоционального брендинга? Как повысить лояльность к бренду с помощью эмоционального брендинга? В чем сходство и различие между
рациональным (традиционным) и эмоциональным брендингом? Было обнаружено, что в течение долгого времени
бренды использовали рациональный брендинг для охвата своих клиентов, но с появлением эмоционального брендинга стало возможным выходить на новый уровень между брендами и потребителями. В статье показывается как
правильно применяемый эмоциональный брендинг приводит к желаемым результатам, таким как создание у людей
определенных положительных чувств и эмоций и, таким образом, помогает достичь доверия к бренду и лояльности
к нему. Эмоции - это главный фактор, который создает и обеспечивает полное удовлетворение потребностей клиентов и успешно создает положительные чувства и отношения у потребителей.
Ключевые слова: брендинг, эмоциональный брендинг, элементы бренда, доверие к бренду, лояльность к бренду.
ВЪВЕДЕНИЕ
Според Kotler P. et al, [1, p. 549] брандът е име, термин, знак, символ, дизайн или комбинация от тях, които идентифицират бранда или фирмата на продукта или
услугата.
Освен за отличаване на продуктите сред конкурентите, брандът е актив, който има икономическа стойност за
компанията (Aaker D.A., 1991 [2]) и представлява голям
потенциал за максимизиране на корпоративния растеж
и рентабилност. Имиджът на бранда играе важна роля в

развитието на една търговска марка, защото той определя репутацията и доверието към бранда. Потреблението
на даден продукт или услуга води до бранд преживяване от страна на потребителите, което е определящо дали
клиентът ще стане лоялен към бранда (Cohen D., 1986
[3, p. 65]).
С настоящата статия се цели да се внесе яснота относно приложението на емоционалния брандинг за
успешно създаване на бранд доверие и бранд лоялност.
МЕТОДОЛОГИЯ
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Дълго време брандовете използват рационалния идентичност [14]. В таблица 1 са показани елементите,
брандинг, но това е преди появата на емоционалния които се съдържат в брандовете (Pearce R., 2013 [15]):
брандинг. През последните години се наблюдава тенТаблица 1- Бранд елементи
денция на значително нарастване на приложението на
Бранд елементи
Дефиниция
емоционалния брандинг и темата става все по-актуална
Дума или няколко думи, използвани за разв световната наука.
Име
познаването на компания, продукт, услуга
или концепция
РЕЗУЛТАТИ
Емоционалният брандинг се използва все повече
Визуалният отличителен знак, който идентиЛого
фицира бранда
от компаниите, тъй като помага за разпознаваемостта
Изречение, водещо до асоциация с даден
на даден бранд и начина, по който потребителите го
Ключова фраза
бранд
възприемат в съзнанието си. Приложен по правилния наГрафики
Графичен отличителен знак на бранда
чин, емоционалният брандинг предизвиква определени
различна форма е характерен отличитеемоции или чувства към конкретен продукт или бранд.
Физическа форма Всяка
лен знак на бранда
Целта на настоящата статия е да се представи приМигновеното разпознаване на цветовата комложението на емоционалния брандинг за създаване на
Цветове
бинация на даден бранд
бранд доверие и бранд лоялност. За постигането на целУникален тон или комбинация от звуци, коита се поставят следните изследователски задачи:
Звуци
то отличават бранда веднага щом прозвучат
- да се изясни същността на бранда;
Аромати
Конкретен мирис, който напомня за бранда
- да се разгледат бранд елементите и да се разкрие
Вкусов отличителен характер, който отличава
тяхната роля;
Вкусове
бранда от конкурентите
- да се представи същността на емоционалния бранФизическа отличителна черта, която напомня
динг;
Движения
за конкретен бранд
- да се покаже как правилно да се приложи емоционалният брандинг;
Източник: Адаптирано по Pearce, Robert. „Beyond
- да се представят трите основни фактора в емоциоName and Logo: Other Elements of Your Brand“. Merriam
налния брандинг;
- да се обясни как да се изгради бранд доверие чрез Associates. 2013.
2. Емоционален брандинг
използването на емоционален брандинг;
Емоционалният брандинг се наблюдава след създа- да се покаже как да се изгради бранд лоялност чрез
ване на опит с бранда и осъзнаването на неговите осизползването на емоционален брандинг;
- да се направи сравнение между рационалния (тра- новни предимства. Емоционалният брандинг се прилага успешно когато компанията дава приоритет на удодиционен) брандинг и емоционалния брандинг.
1. Дефиниране на понятието бранд и бранд елементи влетвореността от опита при използването на продукти
Брандовете се различават с индивидуални имена, или услуги. Продуктите и услугите могат да създават
символи или комбинации от тях, които се използват за емоционални взаимодействия с хората, които се възотличаване на продуктите на конкретна фирма. По този ползват от тях. Много емоционални въздействия се
начин компаниите могат да изберат да фокусират из- наблюдават от напредъка на информационните технограждането на своя бранд на различни нива (Doyle P. et логии, които влияят на клиентите да бъдат по-емоциоal, 2006 [4, p. 164]). Брандът служи като надеждна гаран- нални. Технологиите позволяват на хората да разкриват
ция за даден продукт или услуга, позволявайки на потре- и изразяват своите емоции бързо, лесно и практично.
бителя ясно да идентифицира и посочи продукти, които Естествената потребност на човека да изразява емоции
действително предлагат добавена стойност (Hart S. et al, и чувства като тъга, щастие, страхопочитание, възхи1998 [5]). За да се направи обобщение на дефиницията щение, любов, копнеж, удивление към някого, съприза бранд, би могло да се каже, че брандовете улесняват частност, удовлетворение - могат да бъдат споделени с
спецификацията на продукта или услугата и позволяват няколко щраквания на компютърна мишка или няколко
на текущите клиентите и потенциалните клиенти да оп- натискания на бутоните на мобилния телефон (Kartajaya
H., 2003 [16]), (Livingston G., 2016 [17]). Емоциите стоят
ростят избора им (Runkel K. E. et al, 1997 [6, p. 4]).
През последното десетилетие емоционалният бран- в корена на много фактори, влияещи на всяко поведединг навлиза все повече в брандинг стратегиите на ние, защото чувствата са свързани с емоциите. Емоцията
компаниите и взима значителна преднина пред рацио- силно влияе върху мислите на човека (Zachra P.B., 2011
налния брандинг сред практиците, както и в брандинг [18]). Тя влияе и на оценката за даден бранд и формилитературата (Pawle J. et al, 2006 [7]). По време на ме- ра поведение в потребителите. Затова компаниите обта-комуникация потребителите участват в автоматичен ръщат все повече внимание на емоциите на клиентите
процес на заучаване и осмисляне на послания, без да и се опитват да влияят по този начин, за да формират
съзнават това участие (Heath R. et al, 2006 [8, p. 411]). в потребителите положителни емоции. Това се нарича
Според Lindstrom M., [9] тези послания се предават най- още емоционален брандинг. Чрез повлияването на мидобре, когато са насочени към всички пет сетива на по- слите и поведението на потребителите върху дадените
требителя: зрение, звук, мирис, вкус и допир. Тези пет брандове, продукти или услуги, следва да се постигне
сетива са основните елементи в дисциплината сензорен положителна нагласа.
Създаването на емоционално възприятие в потремаркетинг. Сензорният маркетинг показва как фирмите
могат да използват сетивата на човека и да ги приложат бителя се измерва чрез три основни фактора, които са
в бизнес практиката по отношение на различните бран- (Schmitt B., 1999 [19]):
• Чувство
дове, продукти и услуги като сензорни преживявания
Чувствата са изключително влиятелни. Осъществя(Rodriguez H. et al, 2011 [10]). Сензорният маркетинг се
основава на познание на стимулни и психологически те- ване на влияние на чувствата от страна на бранда към
ории (Barsalou LW., 2008 [11, p. 620]), (Krishna A. et al, потребителите се прилага чрез комуникация, идентич2014 [12]). Подчертава се ролята на сензорните преживя- ност на продукта, специфична среда, онлайн платфорвания на индивида и вземането на решения въз основа на ми или чрез служителите, които продават продуктите.
човешките сетива. Сетивните преживявания заемат раз- Това предаване на опитност и изразяване на чувствата се
лична роля за различните брандове, предмети, продукти, наблюдава като успешно когато една компания има цяуслуги, както и физически или дигитални среди (Hulten лостно разбиране за начина, по който се формират чувствата, тъй като това е резултат от прогресивни контакти
B., 2020 [13]).
Брандът е съвкупност от различни елементи, които и взаимодействия с пазара, получени чрез потребителсъздават и формулират визуална, слухова и обонятелна ския опит. Опитът от потреблението, който клиентите
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изпитват, когато използват или консумират определе- наблюдения над действията, поведението, комуникацини продукти, създава възприятие в съзнанието им, след ята и отношението на даден бранд.
което ги води към решителни действия. Такива чувства
Инструментите за комуникация играят жизненоважпривличат и влияят на потребителите чрез емоцията, на роля за създаване на доверие в аудитории, които нивъзникнала от отделните компоненти и изразяваща се кога не са взаимодействали с бранда, в този случай мнечрез креативни идеи и добра репутация към обслужване- нието на вторичната аудитория е от ключово значение за
то на клиентите. Опитът може да бъде част от брандинг създаването на първоначално мнение. Емоцията, която
концепцията, която е ефективно въздействаща чрез раз- вторичната аудитория предава на клиентите, които все
биране на емоцията и настроението на потребителите. още не са имали опит с продукта е изключително важна.
Целта е да се задейства емоционална стимулация като При наличието на клиенти, които са останали доволни
част от стратегията за преживяване.
от даден бранд, се наблюдават положителни емоции, ко• Мисъл
ито се предават на потенциалните бъдещи потребители.
Мисловният опит е творчески и теоретичен про- В този случай се наблюдава емоционален брандинг, идцес. Той изисква създаване на когнитивно преживяване ващ от бранд доверие, породено в първичната аудитория
и решаване на проблеми чрез творческо участие с по- и точно той играе ключова роля при емоциите и решенитребителите. Чрез него се цели потребителите да бъдат ето за покупка във вторичната аудитория.
привлечени по творчески начин, така че да може да се
4. Бранд лоялност
даде обратна връзка и да се получи оценка за компаниЛоялността към бранда се идентифицира по положията и нейния брандинг. В емоционалния брандинг, фак- телните чувства към бранда и отдадеността да се купува
торът мисъл дава концепцията за бъдещо време, фокус, един и същ продукт или услуга многократно, независистойност, качество и растеж. Опитът се изразява чрез мо от недостатъци, действия на конкурента или промепредоставяне на вдъхновения и високи технологии. ни в околната среда. Може да се демонстрира и с други
Елементите на брандинга чрез мисъл, включват:
поведения, като маркетинг от уста на уста (Hur W. et al,
- Изненада или нещо, което се случва извън очак- 2011 [22]). Лоялността към бранда се наблюдава когато
ванията на човек. Това е един от основните елемен- дадено лице купува продукти от един и същ производити, който може да спечели сърцето на потребителите. тел многократно и без колебания, а не от други доставЕлементът на изненада повлиява успешно и чрез него се чици [23]. Лоялността предполага отдаденост и не бива
наблюдават преобладаващо доволни потребители;
да се бърка с навика и неговата по-малко емоционална
- Вълнение, което усилва елемента на изненадата;
ангажираност. Лоялността към бранда в маркетинга се
- Провокация.
измерва чрез действията на потребителя и по-конкретВ заключение брандингът чрез мисъл е предназначен но повторната покупка към бранда. Лоялността може
за създаване на креативно мислене в съзнанието на по- да бъде демонстрирана чрез многократно закупуване на
требителите чрез комбинацията от изненада, вълнение и продукт или услуга (Dick A. et al, 1994 [24]). Брандовете
провокация.
могат да имат силата да ангажират потребителите и да
• Действие
ги накарат да се чувстват емоционално привързани.
Опитът от действията е предназначен да създаде Холистични преживявания като усет, връзка или чувпреживявания, които засягат физическото тяло, поведе- ство се появяват, когато човек влезе в пряк контакт с
нието и начина на живот на потребителя, както и пре- бранда. Колкото по-силни и по-свързващи са тези сетиживяванията като резултат от социално взаимодействие ва към индивида, толкова по-вероятно е да се повтори
с други хора. Опитът оставя в потребителите усещане, поведението на повторна покупката. След установяване
влияние и взаимоотношения. Целта е да се подобри фи- на контакт ще възникнат психологически разсъждения,
зическият опит, да се направи впечатление за модела на последвани от решение за покупка или отказ от покупка.
поведение и начина на живот, както и да се обогати мо- Това може да доведе до повторна покупка, като по този
делът на социално взаимодействие на прилаганата стра- начин ще се достигне до лоялност към бранда (Douglas
тегия. В същото време, опитът за свързване има за цел H., 2006 [25]). Лоялността към бранда не се ограничава
да събере и доближи потребителите с тяхната култура и само до повторна покупка, тъй като съществуват по-засоциална среда.
дълбочени психологически разсъждения защо дадено
3. Бранд доверие
лице непрекъснато купува повторно продукти от един
Бранд доверието измерва колко доверие имат кли- бранд. Лоялността към марката може накратко да се опентите в даден бранд. Този показател показва доколко редели като поведенческа готовност за постоянно поддаден бранд последователно изпълнява обещанията си и държане на отношения с конкретен бранд (Kim J. et al,
остава верен на своите ценности. Доверието в бранда се 2016 [26]). В проучване, направено сред близо 200 вигради на основата на някои много важни фактори като сши маркетингови мениджъри, 68 процента отговарят,
предлагане на качествени продукти и услуги, разумна че намират показателя лоялност към бранда за изключицена на която да се предоставят на потребителите, от- телно полезен (Farris W. et al, 2010 [27]).
лично отношение към клиентите и навременно клиентЛоялността на клиентите е директен резултат от тяхско обслужване [20].
ната удовлетвореност (Netseva-Porcheva, T., 2012 [28, p.
В търговския свят нематериалният аспект на довери- 36]). Истинската лоялност към бранда се наблюдава, което към бранда влияе върху поведението и представя- гато потребителите са готови да платят по-високи цени
нето на заинтересованите страни в бизнеса. Доверието за конкретния бранд и да я оправдаят [29].
създава основата на силна връзка с всички заинтересоЛоялността към бранда може да предскаже резултавани страни, превръщайки простото осъзнаване в силна тите от представянето на бранда на пазара. Търговците
ангажираност (Chaudhuri A. et al, 2002 [21]). Това от своя разглеждат внимателно моделите на лоялност към бранстрана превръща хората, които имат дял в организация- да и избират характеристики, които ще подпомогнат дата, в отдадени посредници, което води до съпътстващи дения продукт или услуга да се продава (Chaudhuri A. et
предимства като по-лесното приемане на разширенията al, 2001 [30]).
на брандовете. Доверието към бранда често се използва
5. Сравнение между рационален и емоционален
като важна част от развитието на представянето на биз- брандинг
неса в световен мащаб.
5.1. Рационален брандинг
В Индия се провежда ежегодно проучване, наречеНарича се още и традиционен брандинг. Според рано „Докладът за доверието към бранда“ (The Brand Trust ционалния брандинг потребителите купуват въз основа
Report), което е основано на първично изследване, из- на логически или рационални съображения. Хората рамерващо доверието в нагласите и предпочитанията на ционално търсят, интересуват се и купуват предлаганивлиятелните брандове. Тези показатели са резултат от те продукти или услуги. Рационалното ниво се характеOECD: 5.02 Economics and business; ASJC: 2000; WoS Subject Categories: GY, PC
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ризира с използването на интелигентни маркетингови
инструменти, като маркетингов микс, брандиране и позициониране. Според Dewanti R. et al, [31] компанията
използва рационален брандинг, когато:
- Може да произвежда продукти с оптимална употреба за потребителите;
- Продуктите са наистина необходими на потребителите;
- Качеството на продуктите е гарантирано;
- Достъпните цени се основават на благосъстоянието
на потребителите.

Фигура 1 – Рационален брандинг
Източник: Адаптирано по (Schmitt, 1999:55)
5.2. Емоционален брандинг
Главният изпълнителен директор на световно известната рекламна компания Worldwide Saatchi & Saatchi,
дефинира значението на силно емоционалната връзка
между бранда и потребителите, за да се изгради лоялност и това води до високи нива на любов и уважение
(Roberts K., 2004 [32]). Ключов фактор за изграждане и
затвърждаване на взаимоотношенията между един потребител и даден бранд е именно емоционалната връзка,
която се създава между тях на база споделени ценности
(Stoimenova B., 2017 [33, p. 639]). За брандовете на любовта може да се каже, че са „следващата еволюция в
брандинга“ и са съществен елемент от създаване на желаната емоционална връзка между потребители и брандове.
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ции се целят с използването на емоционалния брандинг.
Емоцията създава и допълва пълното клиентско изживяване чрез провокиране на желани положителни чувства
и нагласи в потребителите.
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Фигура 2 – Емоционален брандинг
Източник: Адаптирано по (Schmitt, 1999:55)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Брандовете съществуват на пазара от дълги години.
Всеки бранд е уникален и съдържа в себе си елементи,
които го отличат от другите и го правят разпознаваем за
потребителите. Дълго време брандовете са използвали
рационалния брандинг, за да достигнат до клиентите, но с
навлизането на емоционалния брандинг се дава възможност за обвързаност на едно ново ниво. Емоционалният
брандинг позволява брандът да достигне по друг начин
до потребителите, да създаде определени чувства и емоции в хората и да ги използва в своя полза като създаде
трайна положителна връзка. Чрез емоционалния брандинг успява да се достигне до бранд доверие и до бранд
лоялност. Лоялните клиенти на брандовете са от изключително значение, а за да има бранд доверие и бранд
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лоялност това означава потребителите да имат положиRevised date: 23.01.2021
телна нагласа и чувства към бранда. Лоялните клиенти
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в повечето случай водят нови потребители към бранда
чрез изразяване на емоции, вследствие на клиентски
опит с продуктите или услугите. Точно този опит и емоOECD: 5.02 Economics and business; ASJC: 2000; WoS Subject Categories: GY, PC
58

