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Symboliczny i społeczny wymiar marki – wpływ na zachowania 
konsumentów odzieży

Streszczenie

Podmiotem rozważań jest dyskusja nad symbolicznym oraz społecznym wy-
miarem współczesnych marek oraz jego wpływem na zachowania konsumentów 
odzieży. W artykule zaprezentowano rezultaty badań wtórnych – studiów literatu-
rowych w obszarze współczesnego brandingu oraz zagadnień związanych z modą. 
Przegląd literatury uzupełniony został o przemyślenia autorki oraz przykłady ryn-
kowe będące zobrazowaniem ujęcia teoretycznego.

Jak wynika z analizy literatury tematu, współczesne znaczenie towarów kon-
sumpcyjnych polega głównie na zdolności do przenoszenia i komunikowania zna-
czenia kulturowego. Oznacza to, że czasy, kiedy kupowaliśmy towary ze względu 
na ich wartość funkcjonalną, dawno już minęły. Obecnie w swoich wyborach kie-
rujemy się tym, co dany produkt czy marka mówią o nas samych, co oznaczają dla 
naszego otoczenia, jakie znaczenie się za nimi kryje. Ta ogólna konstatacja odnosi 
się do funkcji marki określanych mianem symbolizmu oraz społecznego wymiaru. 
Funkcje te od dawna figurują w literaturze tematu. Jednak obecne realia rynkowe 
i kierunek zmian społeczno-kulturowych powodują, że zyskują na znaczeniu. Dla 
marketerów oznacza to konieczność modyfikacji podejścia do zarządzania marką. 
Rozważania ujęte w artykule, poprzez pogłębioną analizę symbolicznego i społecz-
nego wymiaru marki, sugerują kierunek tych modyfikacji. 

Słowa kluczowe: marka, symbolizm marki, społeczny wymiar marki, zachowania 
konsumenta.
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Wstęp

„Tym, na co obecnie jest największy popyt, nie są bynajmniej urządzenia techniczne, for-
tuna czy przedmioty, ale osobowość” (Baudrillard 2006, s. 103). Jak podkreśla amerykański 
antropolog McCracken, „znaczenie towarów konsumpcyjnych wykracza poza ich użytkowy 
charakter i wartość handlową. Polega ono głównie na zdolności do przenoszenia i komu-
nikowania znaczenia kulturowego” (Edwards, Day 2006, s. 49). Zdaniem Olinsa (2004,  
s. 12), „marki i branding są najważniejszym darem handlu dla kultury popularnej. Branding 
tak bardzo wykroczył poza swoje komercyjne pochodzenie, że jego wpływ na rzeczywi-
stość społeczną i kulturową stał się praktycznie niemierzalny”. Produkty mogą być kupo-
wane z powodów niezwiązanych z ich użytecznością, ale z potrzeby przekazania pewnych 
informacji na swój temat innym ludziom, bądź też samemu sobie. Informacje te dotyczyć 
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mogą nastroju, przynależności do określonej grupy społecznej, statusu społecznego, władzy, 
osiągnięć, ważnych dla konsumenta sytuacji czy też osobowości, a komunikowane mogą 
być różnymi sposobami. Nie ma jednak wątpliwości, że jednym z nich jest określanie siebie 
przez dobór odpowiednich marek (Edwards, Day 2006, s. 59). 

Pojęcie symbolizmu marki

Symbolizm marki w literaturze tematu funkcjonuje w dwóch kontekstach (Elliot, Percy 
2007, s. 44-49): 1) zewnętrznym (społecznym) – ułatwia użytkownikom konstruowanie wła-
snej tożsamości i prezentowanie jej na zewnątrz, w grupach społecznych, z którymi chce się 
identyfikować oraz 2) wewnętrznym (autosymbolizm) – wspomaga kształtowanie własne-
go „ja”. Symbolizm społeczny marek sprowadza się do komunikowania otoczeniu, w jaki 
sposób dana osoba chciałaby być przez innych postrzegana. Symbolizm wewnętrzny marki 
z kolei polega na jej zdolności do upewniania użytkownika w tym, kim jest bądź kim chciał-
by być i sprowadza się do przekonania konsumentów, że „są tym, co kupują”. 

Kształtowanie własnego „ja” jest procesem nierozerwalnie związanym z kreowaniem 
własnej tożsamości społecznej. Jak podkreśla Jenkins, wizerunek własny musi znaleźć po-
twierdzenie w relacjach społecznych. Innymi słowy, stworzony przy pomocy symboli wi-
zerunek własny nabywcy musi być zakorzeniony w grupie społecznej, do której dana osoba 
pragnie należeć. Oznacza to, że w odniesieniu do większości marek mówić można o ich 
wymiarze społecznym. Użytkownikowi marki może odpowiadać jej wizerunek; jest jednak 
naturalne, że poszukiwać on będzie również akceptacji dla swojego wyboru wśród rodziny, 
przyjaciół czy też znajomych z pracy. 

Przez długi czas wolność „bycia sobą” była przywilejem elit. W drugiej połowie dwu-
dziestego wieku sztywny podział społeczny oficjalnie zniknął, nie zniknął jednak jego duch. 
Wykonywany zawód, wiek, miejsce urodzenia, kolor skóry czy też stan cywilny ciągle na-
rzucały rodzaj ubioru, zachowania i sposobu wypowiadania się. Podejście to zaczęło ulegać 
zmianie w okresie postmodernizmu. Zanik barier społecznych stopniowo przyczynił się do 
powstania wolności w wyrażaniu siebie i uwolnienia od konieczności przyjmowania sta-
łych ról społecznych. Zatarły się nawet sztywne dotychczas role kobiet i mężczyzn, czego 
wyrazem stała się chociażby unifikacja garderoby (kobiety zaczęły nosić spodnie, koszule, 
kamizelki, marynarki, dotychczas utożsamiane z męską garderobą) (Vinken 2005, s. 18). 
Doprowadziło to jednak do powstania dylematów jednostki, które zobrazować można trze-
ma pytaniami: co robić?, jak się zachowywać?, kim być?. Sposób, w jaki człowiek odpowia-
da na powyższe pytania określany jest jako „projekt ja”, a więc proces, w którym jednostka 
aktywnie tworzy własną osobowość z dostępnych zasobów symboli, w celu tworzenia spój-
nego pojęcia tego, kim jest. Do wspomnianego zasobu symboli należą także marki, wyko-
rzystywane jako instrumenty zarówno budowania, prezentowania, jak i udoskonalania wize-
runku własnego. Rolę tę spełniają zarówno słynne, kultowe już marki (jak Harley Davidson, 
Apple, Porsche Carrera, Levi’s 501, Dr Martens, Chanel 5), cieszące się szacunkiem i za-
ufaniem nabywców (ze względu na ich wartość symboliczną i w związku z tym użyteczność 
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w projektowaniu własnego „ja”), jak również marki codziennego użytku – kosmetyków, 
kawy, drobnych przekąsek, środków czystości. Ma to szczególne znaczenie wśród konsu-
mentów nastoletnich, dla których akceptacja rówieśników jest szczególnie ważna i w znacz-
nej mierze wpływa na ich wybory. Mimo że między wizerunkiem własnym a wizerunkiem 
postrzeganym przez innych istnieje silny związek, w pewnych sytuacjach otoczenie może 
błędnie odczytać symbolikę marki. Nie wszyscy bowiem kupują daną markę, kierując się 
tymi samymi przesłankami. Marka może posiadać szeroki wachlarz znaczeń, bądź też róż-
ne grupy społeczne mogą w różny sposób ją postrzegać. Interpretacja marek jako symboli 
wymyka się bowiem racjonalnej kalkulacji, nie podporządkowuje się funkcjonującym ofi-
cjalnie kodom językowym, a poza tym często funkcjonuje na poziomie podświadomości 
konsumenta. Dla przykładu, złoty zegarek Rolex w pewnych grupach użytkowników sym-
bolizować będzie odniesiony sukces czy przynależność do elit społecznych, podczas gdy dla 
innych środowisk będzie oznaką braku gustu.

Koncepcja kształtowania własnego „ja”

Kluczowa dla funkcjonowania marek w roli symboli jest koncepcja kształtowania wła-
snego „ja”. Wizerunek własny można zdefiniować jako ogół własnych przemyśleń i odczuć 
związanych ze sobą jako podmiotem. Jest on skomplikowaną konstrukcją, na którą składa 
się wiele czynników: ocena własnego zachowania, przypisywanie sobie pewnych cech, po-
strzeganie własnej osobowości, ocena zalet i wad, a także ocena wyglądu zewnętrznego. 
Wizerunek własny jest strukturą dynamiczną, stanowiącą sumę wielu koncepcji własnego 
„ja” – tego kim dana osoba jest w rzeczywistości, kim chciałaby być, kim nie chce się stać, 
a także własnego „ja” przeznaczonego wyłącznie dla siebie samego, dla swoich najbliż-
szych czy też dla współpracowników i przełożonych (Hogg i in. 2000, s. 641-666). Według 
Neissera, wybitnego psychologa kognitywnego, człowiek posiada „ja ekologiczne”, czyli 
to, kim jest w danej sytuacji, „ja interpersonalne”, wyjaśniające kim jest kiedy wchodzi 
w interakcje z innymi ludźmi, „ja poszerzone”, dzięki któremu doświadcza teraźniejszych 
zdarzeń, pamiętając przeszłość i antycypując przyszłość, „ja prywatne”, które determinuje 
reakcje na zdarzenia i doświadczenia w sposób zupełnie osobisty oraz „ja konceptualne”, 
które jest świadomością posiadania innych „ja” (Zaltman 2003, s. 272-273). Kiedy marka 
zostanie już zaakceptowana jako część ekspresji samego siebie, znacznie trudniej się od niej 
odwrócić. Takie marki konsumenci nie tylko kupują, ale się do nich przywiązują. Co więcej, 
wiara pomaga uodpornić markę na imitacje, wzmocnić ją i rozsławić. Nie oznacza to jednak, 
że wyłącznie marki o silnym ładunku symbolicznym mogą być pomocne w kształtowaniu 
własnego i społecznego wizerunku. Większe znaczenie ma bowiem połączenie między mar-
ką a tożsamością osobistą niż wartościami samego symbolu. Marka, aby spełniać swoją 
symboliczną rolę, musi stać się częścią konsumenta (Edwards, Day 2006, s. 60-62). Jak 
twierdzi McCracken, nawet marki masowe mają potencjał, aby stać się symbolami. Dla 
pewnych jednostek bądź grup społecznych mogą nabrać głębokiego znaczenia, towarzysząc 
im w indywidualnych rytuałach lub interakcjach społecznych – uczestnicząc w procesie do-
rastania, przypominając o czasach dzieciństwa, bliskich, którzy odeszli czy ważnych miej-
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scach (Elliot, Percy 2007, s. 54). Bezsprzecznie jednak symboliczne znaczenie marki ma 
największe znaczenie w odniesieniu do produktów konsumowanych społecznie.

Symbolizm marek odzieżowych

Marki odzieżowe, w zdecydowanie większym stopniu niż marki z pozostałych kate-
gorii produktów konsumpcyjnych, zdolne są do spełniania funkcji symbolicznej. Jak pisał 
Leopold Tyrmand, „ubranie jest najbardziej zewnętrzną emanacją charakteru, indywidual-
ności, zalet i wad, mówi mnóstwo o człowieku, o jego stanach psychicznych, o jego usposo-
bieniu, marzeniach i tęsknotach (…) formuje nastroje i samopoczucie” (Szarota 2008, s. 15). 
Wynika to z publicznego charakteru konsumpcji odzieży, ale także z relatywnej łatwości 
wykorzystywania marek odzieżowych jako symboli i kreowania przy ich udziale wizerunku 
własnego i wizerunku społecznego. Według popularnej wśród praktyków marketingu mody 
opinii, konsumenci nie kupują odzieży – kupują tożsamość, a tożsamość ta jest nierozerwal-
nie związana z wartością marki, kreowaną i komunikowaną poprzez działania marketingowe 
(Tungate 2004, s. 2). Judith Williamson w swojej książce pt. Consuming Passions zauwa-
ża, że „w dobie demokratyzacji mody mamy do wyboru tyle tożsamości, ile zapełnionych 
wieszaków w szafie” (Szlendak, Pietrowicz 2007, s. 14). Autorki książki pt. Fashioning the 
Feminine zaryzykowały wręcz stwierdzenie, że historię życia człowieka opowiedzieć moż-
na posługując się markami odzieżowymi, które nosił w poszczególnych etapach swojego 
życia oraz stylami, które preferował (Buckley, Fawcett 2002, s. 6).

Społeczny wymiar marki1

Jeden z kluczowych elementów procesu różnicowania grup społecznych (płci, grup wie-
kowych, zawodowych) i tworzenia nowych społeczności stanowią zwyczaje konsumpcyjne. 
Już przeszło 100 lat temu, w 1899 r. Veblen podkreślał, że podstawowym warunkiem funk-
cjonowania społeczeństwa jest potrzeba ludzi do podkreślania swojego statusu społecznego 
i prestiżu, co osiągnąć można przez konsumpcję określonych dóbr. W celu odróżnienia się 
przedstawicieli elity od niższych klas społecznych, niezbędne było nabywanie i ostentacyj-
ne używanie produktów o znikomej wartości funkcjonalnej, podkreślających natomiast wy-
jątkowość ich użytkownika. Obnoszenie się ze swoim bogactwem przez konsumpcję „na 
pokaz” spowodowało naśladownictwo stylu życia wyższych klas społecznych przez przed-
stawicieli klas niższych, którzy zaczęli kupować podobne produkty, nosić podobne ubrania, 
naśladować styl, zachowanie, mowę oraz etykietę elit. Proces ten charakteryzuje się znaczną 
dynamiką. Klasy wyższe nieustannie dążą do odróżnienia się, natomiast klasy niższe do 
naśladowania wytyczonych przez elitę wzorców konsumpcji.

Kluczową rolę w tym procesie odgrywa odzież, której publiczna natura umożliwia ob-
noszenie się z bogactwem i prezentację statusu społecznego. Może być więc postrzegana 

1  Opracowano na podstawie: Elliot, Percy (2007, s. 66-71).
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jako zwierciadło napięć między klasami oraz niezbędny warunek utrzymania podziału spo-
łecznego. Jest symbolem zróżnicowania kulturowego i umożliwia prezentację tożsamości 
poszczególnych grup społecznych. Moda jest zatem mechanizmem regulacji społecznej, po-
legającym na naśladownictwie. W erze postzakazowej jest również ważnym elementem bu-
dowania więzi społecznej. Co niezmiernie ważne, moda buduje społeczeństwo, łącząc dwie 
ludzkie skłonności: chęć naśladowania wzorców, czerpania z gotowych rozwiązań i pra-
gnienie wolności (Szlendak, Pietrowicz 2007, s. 8-9). Jak pisał klasyk filozofii i socjologii 
Simmel, moda jest szczególną formą życia, taką, „która ma zapewnić kompromis między 
tendencją do społecznego zrównania a tendencją do indywidualnej odrębności” (Szarota 
2008, s. 9).

Prawie sto lat po powstaniu teorii Veblena, Bourdieu zwrócił uwagę na inny element 
różnicujący grupy społeczne w procesie konsumpcji – styl. We współczesnych, głównie 
zachodnich społeczeństwach, charakteryzujących się zdecydowanie mniej zaznaczonymi 
podziałami społecznymi, jedyną utrzymującą się formą zróżnicowania jest struktura upodo-
bań, ujawniająca się w procesie konsumpcji dóbr i usług. Zgodnie z jego opinią, gust nie 
jest sprawą indywidualną człowieka, ale kształtuje się w procesie socjalizacji, uzależniony 
jest od pochodzenia, wieku, dochodów, wykonywanej pracy. Dzięki temu, analizując do-
konywane wybory odnośnie do konkretnych produktów i marek można dokonać podziału 
społeczeństwa. Obecnie praktycznie wszystkie klasy społeczne mają dostęp do tych samych 
informacji, w tym samym czasie. Mają również możliwość zakupu produktów osadzonych 
w tej samej stylistyce. Powszechne jest bowiem zjawisko wręcz natychmiastowego kopio-
wania przez marki masowe trendów kreowanych w pracowniach projektowych marek luk-
susowych, dostępnych dla nielicznych. Ciekawym zjawiskiem jest również obserwowane 
w ostatnich latach upowszechnianie się mody, będącej początkowo domeną czy znakiem 
rozpoznawczym subkultur, wśród pozostałych grup społecznych. Zjawisko to – szerzenie się 
mody w górę drabiny społecznej – uznawane jest za odwrotność teorii Veblena. W celu zo-
brazowania tego zjawiska można posłużyć się przykładem dżinsów, pierwotnie noszonych 
przez górników w czasie „gorączki złota” i rolników, dziś zaś oferowanych przez najlep-
sze domy mody i będących nieustannie obiektem pożądania miłośników mody. Przykładów 
można wymieniać więcej – upowszechnienie się mody typu casual, stylu hippy, mody „sa-
fari” czy też stylu marynarskiego, a także powszechna popularność obuwia takich marek, jak 
CAT czy Dr Martens, początkowo używanych wyłącznie jako obuwie ochronne.

Istotnym elementem warunkującym dokonywane wybory produktów i marek jest rów-
nież płeć. Kobiety i mężczyźni zupełnie inaczej interpretują komunikaty reklamowe, po-
strzegają użyteczność produktów oraz odczytują symbolizm marek. Dlatego segmentacja ze 
względu na płeć jest podstawową formą różnicowania działań marketingowych.

Integracyjna funkcja marki

Jak już wspomniano, marki funkcjonują nie tylko jako elementy różnicujące poszcze-
gólne grupy społeczne. Wartość komunikacyjna marki może stanowić również podstawę 
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integracji jej użytkowników i tworzenia nowych grup społecznych. W ramach tych grup 
literatura tematu wyodrębnia społeczności marki, neo-plemiona oraz subkultury.

Społeczność marki zdefiniować można jako społeczność funkcjonującą ponad podziała-
mi geograficznymi, bazującą na ustrukturyzowanych relacjach między wielbicielami danej 
marki. Członków takiej społeczności łączy nie tylko fakt posiadania konkretnej marki, ale 
i poczucie wspólnoty z pozostałymi jej posiadaczami (nawet jeżeli nigdy się nie spotkali!), 
wspólne tradycje i rytuały (spotkania, celebrowanie wspólnej konsumpcji, wspólne przy-
zwyczajenia) oraz poczucie odpowiedzialności, które sprowadza się do polecania marki 
oraz zachęcania nowych użytkowników do przyłączenia się do społeczności. Co więcej, 
członkowie społeczności marki czują się wyjątkowi i lepsi od pozostałych użytkowników 
danej marki (nienależących do społeczności), którzy w ich mniemaniu kupują ją ze „złych 
powodów”. Te „złe powody” najczęściej sprowadzają się do braku pełnego oddania marce 
oraz braku zainteresowania społecznością funkcjonującą wokół marki. Członków społecz-
ności łączy również często wspólna niechęć do marki bezpośrednio konkurującej z ich ulu-
bioną, jak i jej użytkowników. W dobie powszechności Internetu oraz popularności portali 
społecznościowych, forów internetowych oraz blogosfery, tworzenie społeczności marki 
oraz efektywne jej wykorzystanie w działaniach marketingowych, staje się prostsze (a jed-
nocześnie bardziej efektywne) niż dotychczas.

Neo-plemiona to tymczasowe i mocno zróżnicowane wewnętrznie grupy społeczne. 
Z natury są nietrwałe, niewielkie, wystrzegają się stałości i jedności zachowań członków 
oraz formalizacji zasad funkcjonowania grupy. Można je zdefiniować jako sieć niezależ-
nych jednostek, połączonych wspólnymi emocjami, pasjami i doświadczeniami. Jednostki 
te mogą należeć do więcej niż jednego neo-plemiona i same określają siłę i charakter ich 
związku z plemieniem. Członkowie tych grup nie są bezwzględnie oddani jednej marce. 
Zwykle używają kilku marek współgrających z ich pasją i stylem życia. Warunkiem przy-
należności do takiej grupy jest, aby używane marki symbolizowały pewne wartości, niosły 
komunikat, który zostanie bezbłędnie odczytany przez pozostałych przedstawicieli neo-ple-
mienia. 

Subkultury natomiast to raczej stałe i ustrukturyzowane grupy społeczne. Pierwotnie for-
mowały się, aby stawić opór obowiązującym normom społecznym, politycznym oraz kon-
troli ze strony państwa. Jednak obecnie subkultury to coraz częściej grupy skupiające ludzi 
młodych, kreatywnych, poszukujących poczucia przynależności oraz sposobu na wyrażenie 
siebie. Dla współczesnej subkultury bez znaczenia jest pochodzenie, kolor skóry czy klasa 
społeczna – ich funkcjonowanie skupia się głównie na kreowaniu własnej tożsamości przy 
wykorzystaniu dostępnych symboli. Pragną wyróżniać się ze społeczeństwa wyglądem, po-
glądami, językiem oraz zachowaniem; mają wyraźne preferencje co do stylu odzieży, muzyki, 
filmu, prasy oraz sposobu spędzania wolnego czasu. Dlatego też aktywność współczesnych 
subkultur porównać można do aktywności konsumenckiej. Symbole, które mają im pomóc 
w wykreowaniu odrębnej tożsamości to marki o wyrazistym wizerunku i silnym ładunku 
symbolicznym. Przydatność poszczególnych marek w procesie kreowania i wyrażania toż-
samości subkultur była przedmiotem wielu analiz. Badania Holta z 2002 roku pokazały, że 
marki traktowane są przez pokolenie ery postmodernizmu nie jako przedmiot transakcji czy 

handel_wew_1-2014.indd   85 2014-03-21   11:05:30



86 SYMBOLICZNY I SPOŁECZNY WYMIAR MARKI...

też oznaczenie produktu, ale jako istotny i równoważny z filmem, telewizją czy muzyką 
element kultury, komunikujący poglądy i nastawienie do życia ich użytkownika. Dlatego też 
tak chętnie wykorzystywane są przez członków subkultur w procesie ich „kreatywnego opo-
ru”. Idealnym zobrazowaniem tej idei zdaje się być nurt hipsterski – funkcjonujący głównie 
wśród młodych ludzi, podkreślających swoją niezależność i oryginalność przez kontestację 
symboli kultury masowej. Niezależność wobec głównego nurtu kultury masowej wyrażana 
jest najczęściej poprzez wybór niszowych marek i produktów, jednoznacznie identyfikowa-
nych i rozpoznawanych przez współczłonków subkultury, a jednocześnie nie kupowanych 
przez „zwykłych” konsumentów. Idea tej subkultury skupiona jest więc wokół budowania 
wyrazistego, nieszablonowego wizerunku poprzez odpowiednie decyzje zakupowe.

 

Podsumowanie

We współczesnym świecie marki zyskały całkowicie nowy status. Jeszcze w niedalekiej 
przeszłości głównym zadaniem marki było prezentowanie i wspieranie produktu; obecnie 
stanowią one przede wszystkim wsparcie dla swoich użytkowników. Choć w dalszym ciągu 
oznaczają głównie wizerunek, to już nie tylko własny, ale przede wszystkim konsumentów, 
którzy używając marek, będących synonimami określonego stylu życia, mogą dowolnie łą-
czyć te style w celu zmiany, podkreślenia czy poprawienia sposobu spostrzegania samego 
siebie. Ta istotna zmiana odnosząca się do filarów brandingu, oznacza „nowy porządek”, 
a zarazem nielada wyzwanie dla marketerów chcących w pełni odpowiedzieć na oczeki-
wania rynku. Rynek produktów lifestylowych w Polsce ulega powoli przewartościowaniu 
– ludzie nie chcą już być postrzegani jako masa, poszukują indywidualności. I tę właśnie 
indywidualność chcą otrzymać w pakiecie kupując swoją ulubioną marką. 
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Symbolic and Social Dimension of the Brand – Impact on Apparel 
Users Behaviour

Summary

An issue of considerations is discussion on the symbolic and social dimension 
of contemporary brands and its impact on apparel consumers’ behaviour. In her arti-
cle, the author presented secondary research findings – literature studies in the area 
of contemporary branding and the issues related to fashion. The literature review 
was supplemented with author’s reflections as well as market examples being an 
illustration of the theoretical approach.

As an analysis of the topic-related literature shows, the contemporary impor-
tance of consumer goods consists mainly in the ability to conveyance and com-
munication of the cultural importance. This means that the times when we used 
to buy goods due to their functional value had long ago passed away. At present, 
we in our choices are guided by what a given product or brand say of ourselves, 
what they mean to our environment, what meaning they entail. This general state-
ment refers to the brand’s functions named symbolism and social dimension. These 
functions have for a long time been present in the subject literature. However, the 
present market realities and the direction of sociocultural changes cause that they 
gain in importance. For marketers, this means the need to modify the approach do 
brand management. The considerations presented in the article, through an in-depth 
analysis of the symbolic and social dimension of the brand, suggest the direction of 
those modifications. 

Key words: brand, brand symbolism, brand’s social dimension, consumer’s be-
haviour.

JEL codes: D11 

Символическое и общественное измерение бренда – влияние  
на поведение потребителей одежды

Резюме

Предмет рассуждений – дискуссия о символическом и общественном 
измерении современных марок, а также о его влиянии на поведение потре-
бителей одежды. В статье представили результаты вторичных исследований 
– анализа литературы в области современного брендинга, а также вопросов, 
связанных с модой. Обзор литературы дополнили результатами обдумывания 
автора и рыночными примерами, являющимися отображением теоретическо-
го подхода.
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Как вытекает из анализа литературы по теме, современное значение по-
требительских благ состоит в основном в способности переноса и сообщения 
культурного значения. Это обозначает, что времена, когда покупали товары 
из-за их функциональной ценности, давно уже отошли в прошлое. В насто-
ящее время в своих выборах мы руководствуемся тем, что данный продукт 
или бренд говорит о нас самих, что они обозначают для окружающей нас сре-
ды, какое значение скрывается за ними. Это общее утверждение относится 
к функциям бренда, именуемым символизмом и общественным измерением. 
Эти функции издавна выступают в литуратуре по теме. Однако настоящие ры-
ночные реалии и направление общественно-культурных изменений приводят 
к тому, что их значение повышается. Для маркетеров это обозначает необхо-
димость видоизменения подхода к управлению брендом. Рассуждения, пред-
ставленные в статье, путем углубленного анализа символического и общест-
венного измерения бренда, подсказывают направление этих модификаций. 

Ключевые слова: бренд, символизм бренда, общественное измерение брен-
да, поведение потребителя.
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