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Lovemarks: les marques es fan estimar

I

nternet ha canviat moltes
coses. Però la més important afecta la forma de comunicar-nos. A tota hora, des
de qualsevol lloc, de forma immediata. Interacció i participació.Això és Internet i la denominada web 2.0. I això suposa una revolució per a les
empreses i les marques. Perquè el monòleg ha mort. I les
marques han de dialogar. Els
clients saben que la xarxa els
ha conferit un enorme poder.
Els ha donat veu i recorregut
i l’estan utilitzant. Per això les
empreses que volen liderar el
seu mercat han de ser les millors dialogant amb els seus clients. L’objectiu és fidelitzarlos, convertint-se en el que es
denomina Lovemarks.Aquí es-

tà el nou lideratge.Moltes empreses, davant del soroll generat, han decidit fer acte de presència en el web 2.0. Però ho
han fet sense canviar el seu discurs. I a Internet ja no val el
monòleg d’interrupció: jo comunico de forma més o menys
seductora i això et convenç.Ara
el client vol opinar, influir i sentir-se còmplice de la marca.Vol,
en definitiva, una experiència
positiva. I aquelles empreses que
les ofereixen són les que estan
liderant el mercat. Posem exemples. L’empresa d’ordinadors
Dell ha organitzat un potent departament d’atenció al client a
través de Twitter. Resolen dubtes a l’instant, contesten al minut, interactuen de forma periòdica. L’experiència per a l’usu-

ari és molt bona, per tant, la seva vinculació amb la marca creix
de forma exponencial. I, a més,
Dell té un observatori privilegiat des d’on preguntar i valorar
possibles nous productes o serveis.
Un altre exemple d’aposta per
experiències positives és Vueling, que fa temps que ha entès que per fidelitzar els seus clients ha d’aportar situacions memorables. La seva última actuació ha estat associar-se amb
MTV per convertir un vol regular en una discoteca a 30 mil
metres d’alçada (http://vuelingbymtv.com/es.html). Els passatgers que tinguin la fortuna d’entrar en aquest avió, que de forma més o menys aleatòria cobrirà diferents rutes, viuran una

experiència diferent, de valor
afegit i ajustada a la imatge jove, moderna i innovadora que
caracteritza a la marca.Vueling
ha entès que volar pot ser una
experiència multisensorial i interactiva.
Dos exemples més per il·lustrar com una marca guanya credibilitat i respecte per aconseguir la fidelitat dels seus clients.
Nike ha aconseguit reunir milers de persones a través de
Nike+ (www.nikeplus.com), un
portal que et permet guardar dades sobre la teva sessió d’entrenament diari, veient les calories cremades, seguint plans específics de millora i compartint
amb altres esportistes amateurs
dubtes i metes.
Després hi ha Ikea, una altra

lovemark indiscutible. L’any passat, la companya sueca va llançar una aplicació per a iPhone
anomenada Col·loca el teu moble, que permet al client escollir
entre un total de 45 mobles i
complements diferents i col·locar-los sobre una imatge captada pel nostre mòbil. D’aquesta
forma, fotografies per exemple
el teu menjador i pots veure com
queda aquell moble a casa teva.
Això és pensar en el client.
Aquestes marques promouen
experiències positives.Aporten
valor afegit i guanyen respecte
i credibilitat. Per això són lovemarks. Només des d’aquesta posició es pot exercir el nou lideratge. La resta és passat. I com
diu un proverbi rus,“enyorar el
passat és córrer contra el vent”.

