


Nadajemy wizualną tożsamość markom 
na każdym etapie ich rozwoju. Projektujemy

strategię, wizerunek i komunikację.

Wykorzystujemy technologię oraz media
społecznościowe, by łączyć marki

z konsumentami.

Budujemy doświadczenia, które pomagają 
markom nie tylko być, ale być wyjątkowymi.

BRANDINGDIGITALKAMPANIE
360

Jedna agencja. Trzy obszary działań. Milion pomysłów.



Odkryj emocje,

obudź emocje!

W MDI tworzymy, inspirujemy i dzielimy się naszym doświadczeniem  
już od ponad 10 lat. TrendAir to cykl tematycznych raportów,  
w których pokażemy Ci, na które trendy oraz rozwiązania 
warto zwrócić uwagę przy projektowaniu własnej marki. 

Przedstawiony Raport przygotowaliśmy z myślą o osobach, które  
na co dzień związane są z szeroko rozumianą branżą Beauty.  
Jeżeli interesuje Cię:

jak zmienia się pojmowanie piękna, w kontekście 
przemian społecznych i kulturowych, 

w jakich obszarach będzie rozwijać się branża 
beauty jeśli chodzi kategorie produktowe oraz design, 

kto i jak wykorzystuje najnowsze trendy 
w budowaniu komunikacji do klientów,

oraz w jaki sposób Ty możesz zaadoptować  
najciekawsze rozwiązania do promocji własnej marki  
– ten raport jest właśnie dla Ciebie.

Małgorzata Wasyl

Concept Manager MDI

1

2

3

4

SIŁA
KOBIET
BACK TO  TOPIC
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SIŁA KOBIET TO NIE TREND 
– TO NOWA RZECZYWISTOŚĆ

W zagranicznych, a coraz częściej i w rodzimych mediach, zauważamy  
kampanie marek, propagujące walkę o równouprawnienie, wolność wyrażania  
siebie, wyjście ze schematów pojmowania kobiety. Tworzenie akcji społecznych  
i walka o  słuszne sprawy to często chwilowy zabieg, element kampanii,  
który, gdy pojawi się nowy sensacyjny trend, wkrótce przeminie. Marki, które  
traktują „siłę kobiet” jako chwilowy zabieg, nie są w stanie wygenerować  
nic więcej, poza chwilowym wzrostem zainteresowania. 

Co zrobić, by to zmienić i sprawić by siła kobiet

była dobrem dla rozwoju brandu?

Za sobą mamy 2-3 lata intensywnej walki kobiet o wyrażanie własnego  

zdania i bycie sobą. To czas w którym, w mniejszym lub w większym stopniu,  

wybrzmiały postulaty i ugruntowały się przekonania. Jak w nowej rzeczywisto-

ści odnalazły się marki?
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Przykładem marki, która konsekwentnie wspiera wszystkie kobiety i mówi 
do nich tym samym językiem od wielu lat, jest marka Dove.

Stąd, gdy wybrzmiał mocniej temat „kobiecej siły”, marka swoim  
przekazem idealnie wpasowała się w otaczającą rzeczywistość. 

Oprócz regularnych akcji wizerunkowych, które każdorazowo wzruszają  
i dodają sił kobietom o różnych typach urody, marka zdecydowała się pójść 
o krok dalej i rozszerzyć swoje działania w kierunku osiągnięcia trwałych 
zmian na lepsze. O jakie zmiany chodzi?

1  BABSKI WETERAN 

- DOVE
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Nie jest tajemnicą, że kobiety są często uprzedmiotowione w mediach i że efekty 
tych zabiegów przynoszą negatywne skutki. Marka Dove wraz z pomocą  

Mindshare postanowiła zawalczyć o przywrócenie godnego i autentycznego 
wizerunku kobiet, działając na źródło „zła” – czyli agencje reklamowe  :)

Każda agencja czy dział marketingu na co dzień korzysta z tak zwanych banków 
zdjęć, na podstawie których powstają kreacje graficzne wykorzystywane m.in.  

w kampaniach. W wynikach wyszukiwania wpisując np. hasło "piękne kobiety”  
"zarzucani jesteśmy grafikami roznegliżowanych dziewczyn, idealnych twarzy  

i sylwetek. A czy tak wyglądają prawdziwe kobiety? 

Ponieważ zdecydowana większość kobiet nie chce być identyfikowana z takimi 
„symbolami”, Dove i Mindshare postanowiły wpłynąć na zmianę algorytmów, tak 

aby niektóre wyniki wyszukiwania, np. "piękne kobiety" i „prawdziwe kobiety”  
przynosiły bardziej realistyczne, trafne propozycje. 
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Do akcji przyłączyli się fotografowie oraz twórcy z całego świata, dzięki 
czemu do sieci trafiło wiele ciekawych, zróżnicowanych propozycji ujęcia 
tematyki „piękna kobiet”. Kampanię wspierała również akcja kierowana 
wprost do twórców reklam (agencji, domów mediowych). Poproszono, 
by kreatywni tworząc projekty, zwracali uwagę na wizerunek kobiety, jaki 
kreują w mediach i unikali tworzenia szkodliwych, fałszywych odsłon. 

W odpowiedzi na zawołanie twórców akcji, wiele z czołowych 
agencji oraz marek przyłączyło się do apelu, tworząc swoje własne 
odsłony „Piękna kobiet”.
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Marką, która podobnie jak Dove ma wyczucie w dobieraniu taktownych 
pomysłów na akcje promujące „siłę kobiet”, jest Disney. Tak, dziecięce  
bożyszcze przez dziesiątki lat promowało nieco przerysowany i sprzeczny 
z rzeczywistością wizerunek kobiety, ale obecnie walczy o to, by na stałe 
zmienić ten obraz.

Jedyną z odsłon szeroko zakrojonej kampanii #DREAMBIGPRINCESS 
jest współpraca z 19 kobietami-fotografami z całego świata, które swoją  
twórczością mają za zadanie promować  wizerunek „prawdziwych 
dziewcząt i kobiet”.

Pośród „prawdziwych” modelek, które wzięły udział w akcji są kobiety: 
wizjonerskie bizneswoman, sportsmenki, mówczynie, jak i dziew-
czynki, które swoją postawą udowadniają, że na przekór wszystkiemu 
warto walczyć o marzenia.

2  KOBIECOŚĆ TO 

(NIE) BAJKA
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https://www.youtube.com/watch?v=jHNPzyDD50I
https://www.youtube.com/watch?v=jHNPzyDD50I


W ramach kampanii #DREAMBIGPRINCESS, Disney zachęca użytkowników social media do udostępniania i lajkowania zdjęć, a także aktywnego 
wspierania, w ramach kampanii United Girl Up, programów na rzecz rozwoju i przywództwa dziewczynek na całym świecie.
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ASOS była jedną z pierwszych marek, które w swojej komunikacji postawiła 
na promowanie różnych wymiarów kobiecego piękna i nie był to chwilowy 
chwyt marketingowy. Na stałe m.in. na stronie sklepu online, pojawiły się 
wizerunki modelek o różnych kształtach ciała. Prezentują one te same 
stroje, wskazując, w jaki sposób na różnych sylwetkach wygląda  
produkt,  motywując konsumentki do próbowania różnych stylów, 
bez tworzenia mylnego wrażenia, że ubranie „dobrze wygląda” tylko 
na szczupłych kobietach.

3  PRAWDZIWOŚĆ 

NA STAŁE – ASOS 
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Rozwijanie idei: ASOS konsekwentnie wprowadza kolejne zmiany, zagłębiając się w podjętą tematykę i przyzwyczajając odbiorców do „prawdziwie” 
prawdziwych kształtów.  A chodzi o brak retuszowania, dzięki czemu odkrywamy, że mały biust, cellulit czy rozstępy to domena wszystkich kobiet.
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Marka, zgodnie ze swoją wizją opartą na ideologii „body-positive”, coraz głębiej sięga w eduko-
waniu społeczeństwa do odkrywania i akceptowania faktycznych, realnych wymiarów piękna.

Asos jest przykładem brandu, który konsekwentnie i z wyczuciem wprowadza istotne 
zmiany, motywując inne marki do właściwej reakcji. A to już niewielki krok do globalnych 
zmian w postrzeganiu kobiecości.

JAK ZAAKCEPTWAĆ 

NIEDOSKONAŁOŚCI?

Cinta Tort Catró to 21-letnia artystka, swoją twórczość 
skierowała do kobiet, które mają problem z samoakcep-
tacją. Niedoskonałości, rozstępy i inne aspekty kobiecych 
ciał stanowią podstawę jej kolorowych projektów, które 
pomagają uporać się z problemem. Jedną z odsłon jej 
twórczości stanowi „malowanie” rozstępów.
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NIE TYLKO ASOS… 
BODY-POSITIVE NA STAŁE

Sieć drogerii i aptek CVS wprowadza nowe standardy do komunikacji marki.
Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie „Znaku Piękna CVS” – znaku  
wodnego, który będzie używany do oznaczenia obrazów, które nie zostały  
w istotny sposób wyretuszowane. 

W przypadku tej inicjatywy, zmiana grafiki jest definiowana jako modyfikacja 
lub poprawa kształtu, rozmiaru, proporcji, koloru skóry lub oczu, zmarszczek  
lub innych indywidualnych cech danej osoby. Brand ponadto podjął  
się działań w zakresie współpracy z kluczowymi partnerami i ekspertami  
branżowymi w celu opracowania konkretnych wytycznych zapewniających 
spójność i czytelność nowego przekazu.
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https://www.youtube.com/watch?v=kQlgQiUPgnU
https://www.youtube.com/watch?v=kQlgQiUPgnU


GDZIE IDZIESZ, PIĘKNO?

ZANIM SKORZYSTASZ Z TRENDÓW, SPRAWDŹ 
CZY POSIADASZ STABILNE „PODŁOŻE” WIZERUNKOWE

Sięgając do tak obszernej i wielowymiarowej problematyki, jak prawa kobiet czy realne piękno, pamiętajmy o tym, by znaleźć taką niszę tematyczną, 
która jest zgodna z promowanym wizerunkiem brandu. Warunkiem, który trzeba bezwzględnie spełnić, decydując się na wprowadzenie nowych  
wątków do komunikacji, jest upewnienie się, że nasi odbiorcy rozpoznają, maja utrwalony w pamięci spójny obraz marki. Dobre wzorce tworzy  
się latami, konsekwentnie trzymając się założonego planu. Żadna komunikacja, bez względu na to, czy dotyczy sensacyjnej tematyki „na chwilę”,  
czy trendu, który zmienia się w oczywisty kierunek rozwoju dla kategorii, nie jest w stanie spełnić celów biznesowych i wizerunkowych marki, jeśli  
marka nie jest poukładana w „podstawowych warstwach”.

Marka świadoma, ukształtowana: 
- Plany strategiczne 

- Brand Guide 
- Określone mierzalne cele 

- Kierunek dla marki

Konsekwentna komunikacja 
(miesiące i lata): 

- Działanie według planu 
- Budowanie trwałego wizerunku

Działania wspierające,  
dostosowania do wizerunku marki: 

Trendy / CSR / Cross-selling
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Spodobał Ci się nasz raport?

Jeżeli któryś z przedstawionych trendów jest dla Ciebie szczególnie  
interesujący lub chcesz żeby nasz zespół przygotowała raport  
dedykowany tylko Twojej marce, skontaktuj się z nami.

Ula Konopacka

B U S I N E S S  D E V E L O P M E N T  D I R E C T O R

u.konopacka@mdigroup.pl
mobile: +48 533 353 939



ŹRÓDŁA:
https://www.redressed.co/products/woman-power-halter-top

http://socialbeta.com/t/doves-new-billboards-criticize-way-media-discusses-fe-

male-athletes-looks

https://www.pinterest.com/pin/519602875735422946/

https://www.trendhunter.com/trends/mindsharehttp://theinspirationroom.com/

daily/2017/dove-image-hack/https://www.adweek.com/creativity/how-dove-is-

-hacking-photography-to-change-the-way-advertising-depicts-women/https://

digitalagencynetwork.com/doves-incredible-new-pr-campaign-aims-to-change-

-womens-image-in-media/

http://theinspirationroom.com/daily/2017/dove-image-hack/

https://www.pinterest.co.uk/pin/97460779419975734/

http://partners.disney.com/dream-big-princess

https://www.vogue.com/article/disney-dream-big-princess-photo-campaignht-

tps://www.youtube.com/watch?v=jHNPzyDD50I

http://www.siminlim.com/paged/

http://luisadorr.com/gallery/disney-dreambigprincess/https://www.instagram.

com/p/BkAMxn7gEjU/?tagged=dreambigprincess

https://www.instagram.com/p/Bj-uS1CB2_R/?tagged=dreambigprincess

http://disney.trendolizer.com/2018/07/disneys-new-dream-big-princess-series-em-

powers-young-female-filmmakers-in-a-unique-way.htmlhttp://www.instagub.

com/tag/DreamBigPrincess

http://www.themainstreetmouse.com/2017/08/17/dream-big-princess-launching-

-new-global-photography-campaign/

http://uk.businessinsider.com/asos-models-wear-different-sizes-2018-3https://

www.today.com/style/asos-s-new-tool-lets-you-see-clothes-different-body-

-t125864

https://www.finder.com.au/asos-showing-clothes-on-different-model-sizes

https://nypost.com/2017/06/30/this-massive-online-retailer-is-letting-its-models-

-have-stretch-marks/https://www.dailystar.co.uk/fashion-beauty/681386/asos-mo-

dels-plus-size-stretch-marks-cellulite-swimwear

https://kontrolmag.com/stretch-marks-new-beauty-marks/

https://www.ypulse.com/post/view/asos-nixes-airbrushing-makes-the-viral-list

http://www.konbini.com/ng/inspiration/artist-turns-stretch-marks-body-positive-

-rainbow-art/https://www.cbc.ca/life/wellness/instagram-is-over-the-rainbow-for-

-stretch-marks-1.4299297

https://www.youtube.com/watch?v=kQlgQiUPgnUhttps://abcnews.go.com/GMA/

Style/cvs-reveals-beauty-ads-free-airbrushing/story?id=54609099

Agencja reklamowa MDI
www.mdigroup.pl 
 
Kontakt:
MDI Sp. z o.o.
ul. Berka Joselewicza 21/2
31-031 Kraków

biuro@mdigroup.pl
tel: 12 376 48 14
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