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Brand hero w budowaniu wizerunku marek produktów 
żywnościowych

Streszczenie

Artykuł ma na celu wskazanie potencjału brand hero w kreowania wizerunku 
marek produktów. Ujęto istotę brand hero, uwarunkowania kreowania marki przy 
wykorzystaniu bohatera marki wskazując na korzyści i ograniczenia w komuniko-
waniu marki oraz narzędzia stosowane w promocji marki. W szczególności rozwa-
żania oparto na rynku produktów konsumpcyjnych żywnościowych uwzględniając 
wyniki badań jakościowych metodą studium przypadku. 

Słowa kluczowe: bohater marki, wizerunek marki, komunikacja marketingowa.

Kody JEL: M31, M37

Wstęp

Szum reklamowy i informacyjny wokół produktów zdecydowanie utrudnia konsumen-
towi identyfikację, zapamiętywanie, a już w szczególności utożsamianie się z marką. W za-
chowania konsumenta wpisany jest związek z systemem globalnego komunikowania oraz 
kulturą prosumpcyjną. Wykorzystanie technologii, cyfryzacja i interaktywność towarzyszą 
dokonywanym wyborom konsumenckim, procesowi zakupu, budowaniu relacji. Pod wpły-
wem mass mediów i nieograniczonego dostępu do Internetu, innego wymiaru nabrała komu-
nikacja z klientami, pozwalając na komunikację „wielu z wieloma” i „wszystkich z wszyst-
kimi” (Witek 2015, s. 12). 

Marka jest swoistego rodzaju precyzyjnym procesem dialogu między właścicielem a od-
biorcą, wpływającym na zmianę ich postaw. Jej rolą obok motywacji do zakupu jest two-
rzenie idei, kreowanie określonego stylu życia, zmiana kultury. Jest wypadkową czterech 
kategorii czynników wpływających na zachowanie konsumenta tj. branding percepcyjny, 
branding emocjonalny, branding społeczny i kulturowy (Pogorzelski 2015, s. 13). 

Na początku XXI wieku każda marka może już stworzyć własne medium. Jednak nie 
każda treść i sposób przekazu jest właściwym formatem do jej komunikowania (Stępowski 
2016, s. 35). Budowanie wizerunku marki z jej atrybutami i wartościami oraz skuteczna 
komunikacja marketingowa przy wyżej wymienionych ograniczeniach wymaga znalezie-
nia i dostarczenia odbiorcy wyjątkowego atutu marki. Musi być on na tyle specyficzny, 
by istotnie wyróżnił markę, a nabywcy mogli go zapamiętać. Powinien umożliwiać sku-
teczne komunikowanie wartości dostarczanych przez markę, budzić sympatię, a w konse-
kwencji zaangażowanie odbiorcy. Elementem, który zręcznie integruje wszystkie pożądane 

handel_wew_2-2018.indd   412 29.05.2018   15:12:00



JOANNA WYRWISZ 413

cechy jest bohater marki (brand hero). Brand hero idealnie wpisuje się w strategię marke-
tingu narracyjnego. Tworzenie zajmujących opowieści i angażujących historii staje się tym 
czynnikiem, który zaczyna wygrywać z obrazem, logo czy reklamą w walce o uwagę klienta 
(Mistewicz 2011, s. 11). Odbiorcy bardziej ufnie podchodzą do treści, która nie jest agre-
sywna, działa głównie ze względu na formę podania i wpływa na rozpoznawalność marki 
(Stępowski 2016, s. 37). Dobrze przygotowany i precyzyjnie zastosowany storytelling z bo-
haterem marki pozwala na osiąganie celów biznesowych, a odbiorców czyni silnie przeko-
nanymi zwolennikami marki, jednocześnie zwiększając wartość marek. 

Artykuł ma na celu ukazanie brand hero jako ważnego atrybutu w budowaniu wizerunku 
marki, który posiada duży potencjał komunikacyjny. Jego siłą jest zwrócenie uwagi klien-
ta, zapamiętanie marki, sympatia, przywiązanie i zaangażowanie, dostarczanie rozrywki. 
Bohater może być kluczowym elementem historii marki, a to z kolei pozwala na opieraniu 
interakcji z klientem na interesującym contencie. 

Brand hero w komunikacji marki

Ideę tworzenia bohaterów marek powiązać należy z immanentną cechą marki, jaką jest 
jej osobowość. Osobowość marki można zdefiniować jako zestaw ludzkich cech powiąza-
nych z marką, odnoszących się do jej niematerialnego wymiaru, bez odwoływania się do 
jej fizycznych i funkcjonalnych atrybutów (Aaker, za: Tesławski 2015, s. 157). Kapitalną 
korzyścią posiadania przez markę silnej osobowości jest fakt, iż produkt nie dostarcza wy-
łącznie funkcjonalnych wyróżników. Każda marka bowiem posiada trzy rodzaje atrybutów 
(Tesławski 2015, s. 159): 
 - fizyczne, dotyczące samego wyglądu produktu,
 - funkcjonalne, związane z przeznaczeniem produktu,
 - niepowtarzalną charakterystykę obrazującą, jaki produkt jest.

Istotną korzyścią związaną z możliwością personifikowania marki jest sposobność bu-
dowania nieograniczonych psychologicznych charakterystyk, w sytuacji, gdy zestaw pa-
rametrów fizycznych i funkcjonalnych jest skończony (Tesławski 2015, s. 160). Potrzeba 
kreowania odpowiedniego wizerunku marki determinuje budowanie bliskich relacji pomię-
dzy marką a jej odbiorcami. Jest to możliwe przez zrozumienie, akceptację i partnerstwo, 
ale również personifikację marki i przypisanie marce pewnych cech. Jeżeli z punktu wi-
dzenia odbiorcy są one atrakcyjne oraz stwarzają możliwość doświadczania i przeżywania 
wydarzeń, to skłaniają go do współdziałania. (Tarczydło 2013, s. 151).

Brand hero (też bohater, maskotka ikona marki) można zdefiniować jako fikcyjną po-
stać, stworzoną, by odzwierciedlała pozytywne wartości marki, którą reprezentuje. Bohater 
ma wytworzyć pozytywne emocje związane z marką oraz próbować budować więzi, które 
będą łączyły klientów z marką ukazując jej najważniejsze atuty (Fabianowicz 2016). 

Bohater marki ma stanowić coś więcej niż tylko komponent logo. Logo wszak to jeszcze 
nie marka, ani jej tożsamość czy wartość, lecz wizerunek, dzięki któremu odbiorca ma pew-
ne skojarzenia (Stępowski 2015, s. 31). W kreacji marki wykorzystuje się różnego rodzaju 
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znaczki, ozdobniki i elementy, które komunikują różne wartości, jednak w istocie bohatera-
mi marki nie są. Tym, co wyróżnia brand hero jest możliwość identyfikacji postaci spośród 
innych i nieomylne przypisanie jej konkretnej marce. Obok rozpoznawalności brand hero 
ma być postacią, która przez zabiegi marketingowe nabiera charakterystycznych cech i żyje 
według konkretnego scenariusza. (Styś 2016). Maskotka marki musi być zdefiniowana, bar-
dzo wyraźna, czy nawet przerysowana w przekazie. Przekaz ma na celu odwrócić uwagę od 
klasycznego i dość tradycyjnego postrzegania marki (Bratowska-Olszewska 2016).

Wyjątkowość marki wynika także ze skojarzeń, które wzbudza u odbiorcy. Silne i waż-
ne skojarzenia powinny pozwalać na postrzeganie marki jako unikatowej i niepodobnej do 
innych, która w percepcji odbiorcy nie ma substytutów (Kall, Kłeczek, Sagan 2006, s. 25). 
Brand hero jest punktem wyróżnienia pomagającym klientowi zapamiętać markę oraz two-
rzącym osobistą relację bazującą na skojarzeniach i emocjach. 

Brand hero, jako idea tworzenia postaci będących nośnikami wartości i cech marki, staje 
się aktualnie przedmiotem dużego zainteresowania mareketerów w obszarze komunikacji 
marketingowej marek. Kreowanie bohatera marki nie jest już traktowane jako infantylny 
sposób zarządzania wizerunkiem marki (Szymaszek, Parrot 2016).

Geneza bohatera marki sięga końca XIX wieku. Wtedy też w 1894 roku producent opon 
Michelin zaprezentował światu rozpoznawalnego do dziś ludzika Bibendum. Postać przy-
pominała antropomorficzną stertę opon, lecz z czasem uzyskała taką popularność, że stała 
się bardziej charakterystyczna niż same produkty francuskiej marki. Poszukując przykładu 
pionierów brand hero wśród produktów spożywczych, wskazać można tygrysa Tony’ego 
z płatków śniadaniowych Kelloggs, którego pomysł narodził się w połowie lat 50. XX wieku 
(Szymaszek, Parrot 2016).

Rodzaje bohaterów marek

Wykorzystanie bohatera marki jako elementu komunikacji marki wymaga przemyślanej 
i szczegółowo opracowanej strategii, a także systematyczności i pomysłowości w rynkowym 
życiu brand hero. Wypełnia on określone zadania marketingowe (Bratowska-Olszewska 
2016):
 - skupia emocje i personalizuje markę, 
 - jest słabym elementem promocyjnym spajającym i porządkującym przekaz reklamowy, 
 - komunikuje, dostarcza rozrywkę i wiedzę, uczy nowych zachowań i nawyków, korzy-

stania z produktu, 
 - odwraca uwagę od ceny produktu, zmienionych warunków zakupu. 

Idea bohaterów marek jest silnie powiązana z teorią psychologii Junga. W umyśle czło-
wieka funkcjonują określone archetypy (cienia, matki, ojca, mędrca, jaźni, bohatera, sieroty, 
męczennika, wędrowca, wiecznego chłopca) jako gotowe wzorce postaci, motywu i oso-
bowości, które w konkretnych sytuacjach uruchamiają się automatycznie. Odgrywają one 
istotną rolę w świadomym kreowaniu wizerunku marek i są wykorzystywane w przekazach 
marketingowych nadając kierunek postrzegania marki i spójny jej obraz (Janowicz 2016).

handel_wew_2-2018.indd   414 29.05.2018   15:12:00



JOANNA WYRWISZ 415

Tabela 1
Rodzaje brand hero   

Typ Charakterystyka Przykładowe marki

Marka czysta Markę cechuje harmonia, spokój, optymizm, prostota, czystość, 
niewinność, uczciwość, szczęście i wiara, przeciwstawianie 
się oszustwu, wojnie, niedopuszczalnym zachowaniom oraz 
ogólnej niezgodzie.

Disney, Dove, Brita, Ulica 
Sezamkowa, księżna Diana, 
Audrey Hepburn

Pionier Marka wyraża osobowość indywidualisty, podążającego 
własną drogą w poszukiwaniu wolności, przygody i nowych 
doświadczeń, jest to odkrywca, samorealizujący się badacz, 
ambitny, dzielny, budzi zaufanie i dużo eksperymentuje, gardzi 
nudą, stagnacją, ograniczeniami.

Jeep, Discovery Channel, 
The North Face, Grupon, 
Trader Joe’s, Krzysztof 
Kolumb, Neil Armstrong

Źródło wiedzy 
i informacji

Marka ekspert w wąskiej dziedzinie, wykazuje się wiedzą,  
prawdą, inteligencją, obiektywnością, dyscypliną 
i pracowitością, jest w opozycji do oszustwa i kłamstwa.

Harvard, Wall Street 
Journal, Bloomberg, 
McKinsey, Oprah Winfrey

Buntownik Marka, która nie lubi status quo i znosi konwencje, odbierana 
jest jako nieznośna i uciążliwa, wyrzutek; wśród podobnych 
sobie, jest synonimem ochrony własnego „ja”; cechuje ją 
indywidualizm i buntowniczość, odwaga i kon-trowersyjność, 
nie znosi zależności, bierności, tchórzostwa. 

Harley Davidson, Converse, 
Red Bull, X Games, James 
Dean, Lady Gaga, Quentin 
Tarantino

Kreator Marka posiadająca cechy, tj.: magia, wyobraźnia, radość, 
optymizm, ciekawość, zabawa i zaskoczenie; jest w opozycji 
do negatywnego nastawienia, nudy, pesymizmu, braku 
wyobraźni i pospolitości; reprezentuje unikalne przesłanie 
tajemnicy, emocji i nowości.

Disney World, Pixar, 
Viagra, Apple, Lotto, 
Steven Spilberg, George 
Lucas, Harry Potter, Steve 
Jobs, The Wizzard of Oz

Bez owijania 
w bawełnę

Zdecydowany typ osobowości, bardzo konkretny, ma swoje 
zdanie, pewny siebie, szczery w relacjach z innymi, cechuje 
go realizm, autentyzm w działaniu, uczciwość, skromność, 
szczerość, nie toleruje arogancji i oszustwa.

Levi’s, Miller Beer, 
Wrangler Jeans, Jim Beam, 
Andre Agassi, Whoopi 
Goldberg

Uwodziciel Markę cechuje miłość, intymność, piękno, pasja, ekstaza, 
zmysłowy przekaz, doznania przyjemności i bliskości; profil 
właściwy dla producentów bielizny i kosmetyków. 

Victoria’s Secret, Axe, 
Intimissimi, Kinder Bueno, 
Marilyn Monroe

Błazen Marka odzwierciedlająca dobrą zabawę, frywolną duszę 
i cieszenie się każdą chwilą, obiecuje humor i wesołe 
spędzenie czasu z uśmiechem na twarzy, nie jest zbyt poważna, 
przyziemna, nudna, trzyma się z dala od jakichkolwiek 
negatywnych emocji. 

M&M, Bubble Gum,  
Dr. Pepper, Snickers, 
Looney Tunes, Commedy 
Central, Jim Carrey, Robin 
Williams, Steve Martin

Opiekun Marka charakteryzuje się szczerością, współczuciem, ciepłem, 
opiekuńczością, piętnuje niedbalstwo, egoizm, okrucieństwo, 
nienawiść, gorycz i surowość. Właściwa dla producentów 
żywności i akcesoriów dla niemowląt.

Gerber, Bobovita, 
Johnson&Johnson, Mustela, 
Enfamil, Kraft, Cambell’s 
Soup

Cesarz Marka cesarz to król, szef wszystkich szefów, imperator,  
pewny przywódca wyraz siły, determinacji, szacunku, dominacji 
i bogactwa, przeciwieństwo biedy, powierzchowności, 
skromności i tandety. Produkty emanują unikatowością, 
jakością, drogie i wyraziste.

Rolex, Chanel, Dior, 
Porsche, Cartier, Tiffany, 
Prada, American Express, 
Cadillac, Johnny Walker 
Blue, Bill Gates 

Źródło: opracowano na podstawie: Darell (2016); Fabianowicz (2016).

handel_wew_2-2018.indd   415 29.05.2018   15:12:00



416 BRAND HERO W BUDOWANIU WIZERUNKU MAREK...

W przypadku kreowania wizerunku z wykorzystaniem bohaterów marki, nie ma jedne-
go uniwersalnego sposobu na stworzenie trafionego brand hero. Wiele zależy od produktu, 
który marka reprezentuje. Wykorzystywane są strategie, w których role bohaterów marek 
przypisuje się swoim produktom (Żółty i Czerwony M&M’s), postaciom zapożyczonym 
z popkultury (Snoopy dla marki MetLife), jak również stworzonym specjalnie dla potrzeb 
konkretnej marki (Serce i Rozum dla marki Orange) (Dąbrowski 2016). Maskotkami marki 
mogą być (Tkaczyk 2016):
 - zwykli ludzie, np. grany przez Justina Longa komputer Mac w kampanii Get a Mac,
 - ludzie animowani, np. Harnaś, Pan Henio i Pani Krysia dla marki Tesco,
 - zwierzęta o spersonifikowanym wyglądzie i nadanym charakterze, np. miś Kubuś, krowa 

Łaciata), 
 - postaci abstrakcyjne, np. Zozole z musujących cukierków, Chupa Chuck (Styś 2016),
 - zhumanizowane produkty, np. jajko Kinder,
 - idee, np. Mały Głód dla marki Danio (Przybylska 2016, s. 291).

Siła oddziaływania brand hero na emocje adresatów upatrywana jest w jak najwięk-
szym podobieństwie bohatera do człowieka, zarówno w kwestii wyglądu zewnętrznego, 
jak i osobowości i reakcji. Bohater powinien być odpowiedni do grupy docelowej, do 
której jest adresowany, tak by grupa ta mogła utożsamiać się z cechami, emocjami i dy-
lematami.

W tabeli 1 zestawiono typologie rodzajów bohaterów marek wraz z charakterystyką od-
dającą istotę osobowości marki.

Brand hero jako kreator marek produktów żywnościowych  
– wyniki badań

Maskotka, ambasador czy bohater marki są nośnikami emocji i wartości, który ma 
za zadanie komunikować markę z określoną grupą docelową. Uwzględniając rosnącą 
aktywność organizacji w implementacji brand hero do budowania wizerunku i promocji 
marki, zaprojektowano badania jakościowe bazując na metodzie studium przypadku. 
Celem badań jest ocena wykorzystania bohaterów marek w kreowaniu wizerunku ma-
rek. Przedmiotem badań są w szczególności marki produktów żywnościowych. Rynek 
ten cechuje duża różnorodność, wielość produktów i silna konkurencja. Jednocześnie 
biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania w obszarze komunikacji marketingowej, 
jest to rynek niezwykle wymagający, na którym pozyskanie uwagi i zaangażowania kon-
sumenta jest wyjątkowo trudne. Dobór marek do studium przypadku uwzględnia róż-
ne kategorie produktów żywnościowych, tj. soki, słodycze, napoje alkoholowe, nabiał, 
przekąski. Uwzględniono także maskotki dyskontu spożywczego. Dołożono starań, by 
charakterystyka wybranych bohaterów marek uwzględniała pochodzenie marki, osobo-
wość, silne strony i metody komunikacji. Uzyskane wyniki w formie opisowej zesta-
wiono w tabeli 2.
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Tabela 2

Charakterystyka wybranych brand hero na rynku produktów żywnościowych   

Brand hero Marka
Właściciel marki Charakterystyka Narzędzia komunikacji

Mały Głód Danio/
Danone Sp. z o.o.

Brand hero serka śniadaniowego Danio (od 2004 roku); 
abstrakcyjna postać mająca obrazować mały głód, idea 
bohatera, będącego uosobieniem problemu głodu, którego 
rozwiązaniem jest produkt; Mały Głód jest mały, żółty, 
złośliwy, tak jak złośliwy potrafi być głód; podkreśla 
elementy wizerunku produktu tj. zawsze pod ręką, nie-
wielka porcja, gotowy do spożycia, szybkie zaspokojenie 
potrzeby, dla każdego człowieka; hasło promocyjne marki 
− Metoda na głoda.

ambient media, www, 
social media, reklama 
telewizyjna, marketing 
wirusowy

Kubuś Kubuś
Maspex 

Brand hero soku dla dzieci (od 1995), teraz także napojów 
i ciastek; postać wesołego, grzecznego, przyjacielskiego 
i pomocnego niedźwiadka, który ma dla dzieci i ich ro-
dziców przesłanie, by dbały o swoje zdrowie i kondycję 
fizyczną pijąc soki owocowe; świat Kubusia jest bajkowy, 
spokojny i poukładany; przygody Kubusia dopasowane są 
do aktualnych wydarzeń i sezonowości; podkreśla elemen-
ty wizerunku produktu tj. zdrowy, dla każdego dziecka, 
dodaje energii, poprawia samopoczucie i koncentrację; 
hasło promocyjne marki − Kubuś smaczny Kubuś zdrowy.

www, social media, 
reklama telewizyjna, 
prasowa, advergaming, 
konkursy dla dzieci, 
promocja sprzedaży, 
aplikacje mobilne 
„Święta z Kubusiem”, 
„Dzień z Kubusiem”, 
„Klocki 2D”, „Kubuś 
i przyjaciele”

Duet 
M&M’s

M&M’s
Mars Incorporated

Brand hero draży czekoladowych; postaci będące uoso-
bieniem produktu: Żółty grzeczny i pasywny, Czerwony 
przebojowy i ironiczny; perypetie bohaterów oparte są 
o różnice ich charakterów, zabawiają humorem, pod-
chodzą lekko do życia, na wszystkie problemy znajdują 
receptę; kojarzą się z dobrą zabawą, będąc jednocześnie 
zaprzeczeniem negatywnych emocji; podkreśla elementy 
wizerunku produktu tj. szybka, słodka przekąska, zawsze 
pod ręką, kolory poprawiają humor, hasło promocyjne 
marki − M&M’s lecą w kulki.

www, social media, 
reklama telewizyjna, 
prasowa, advergaming, 
advertainment „Most 
Wanted – poszukiwani 
z zabójczo dobry 
smak”

Fioletowa 
Krowa 

Milka
Mondelez 
Incorporated

Brand hero mlecznej szwajcarskiej czekolady (od 1901), 
teraz także rozszerzony na bogaty asortyment słodyczy; 
krowa w klasycznym fioletowym kolorze, nakłaniająca do 
delikatości, czułości i przytulania (Całe miasto się przytu-
la), miłości, budowania dobrych relacji międzyludzkich, 
uśmiechu, dzielenia się radością, podkreśla elementy 
wizerunku produktu tj. delikatny smak i słodycz, możli-
wość wyrażenia własnych uczuć; hasło promocyjne marki 
− Delikatność w sercu.

www.fioletowastrona.
plsocial media, 
advertainment, gry 
reklamowe, cause 
related marketing, 
marketing mobilny 

Gang 
świeżaków

Biedronka
Jeronimo Martins

Brand hero dla sklepów dyskontowych Biedronka (od 
2016), osiem zabawnych i dzielnych pluszowych postaci, 
mieszkańców Świeżogrodu: jabłko Antek (urodzony przy-
wódca), brokuł Bartek (krzepki i mocny), śliwka Sabina 
(opanowana i cierpliwa), pomidor Patryk (tryska energią 
i humorem), gruszka Gosia (skoncentrowana i rozważna), 
truskawka Tosia (ujmująca i czarująca, w doskonałej kon-
dycji, marchewka Marysia (piękna cera, tupet), pieczarka 
Piotrek (energia i siła); bohaterowie pomagają dzieciom 
dbać o dobrą kondycję, podkreślają rolę owoców i warzyw 
w diecie dziecka, nakłaniają do ich spożywania.

www, advergaming 
(Świeżaki Pamięciaki, 
Świeżaki Turlaki, 
Świeżakowe 
puzzle), konkursy, 
książeczki dla dzieci 
(Świeżakowe fotki, 
Rysujemy z Gangiem 
Świeżaków), social 
media, reklama 
telewizyjna, gazetki 
promocyjne 
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Brand hero Marka
Właściciel marki Charakterystyka Narzędzia komunikacji

Żubr Żubr/
Kompania 
Piwowarska S.A.

Brand hero piwa Żubr (od 2003), żubr jest siłą spokoju, 
równowagi, strażnik puszczy dbający o porządek i o inne 
zwierzęta, ma specyficzny humor oparty na grze słów, 
wykorzystującej ich podwójne znaczenie, np. „Dobrze 
wpaść na Żubra”, „Rano kawka, wieczorem Żubr”, „Naj-
lepszy efekt daje wychylenie Żubra”. podkreśla elementy 
wizerunku produktu, tj. spokój, dystans, rozwaga, tradycja 
spożywania, smak.

reklama telewizyjna, 
radiowa, prasowa, 
OOH, social media

Źródło: opracowanie własne na podstawie wybranych źródeł internetowych.

Podsumowanie

Marka w swojej niejednoznaczności i złożoności powinna być dla odbiorcy niewątpli-
wą historią, szczególną opowieścią o produkcie, wartościach, emocjach, wrażeniach, o idei 
i świecie, który tworzy (Styś 2016). Niełatwo jest bezproblemowo i jednoznacznie przeka-
zać odbiorcy tak dużą i skomplikowaną liczbę znaczeń, by oddać rzeczywiste przesłanie 
marki. Jednym ze sposobów na konsekwentne budowanie wizerunku osobowości marki, 
czyli emocjonalnego obrazu w umysłach nabywców jest wykreowanie bohatera marki. Za 
jego pomocą można oddać najbardziej istotne, także te nierzadko nieuchwytne i niejasne 
cechy marki, tworząc postać bohatera, który swoją historię będzie odgrywał wokół marki. 
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Brand Hero in Creating Brand Image of Food Products

Summary

The purpose of the article is to introduce the potential of brand hero in creat-
ing brand image of products. The core of the issue, determinants of brand creating 
with using brand hero, its strengths and weaknesses in brand communication and 
instrumentation of brand promotion were presented. In particular, the examination 
based on food consumption market including research results of the case study was 
applied in the article.

Key words: brand hero, brand image, marketing communication.

JEL codes: M31, M37

Brand hero в формировании имиджа марок продуктов питания

Резюме

Цель статьи – указать потенциал «героя марки» (англ. brand hero) в фор-
мировании имиджа брендов продуктов. Указали суть brand hero, обусловлен-
ности формирования марки при использовании «героя марки», указав выгоды 
и ограничения в коммуникации марки, а также инструменты, применяемые 
в продвижении марки. В особенности, рассуждения основали на рынке про-
дуктов питания, учитывая результаты качественных исследований по методу 
анализа конкретного случая. 

Ключевые слова: герой марки, имидж бренда, маркетинговая коммуникация.

Коды JEL: M31, M37
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