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BrandAsset®
Valuator (BAV)
Facts om Young & Rubicam’s
BrandAsset® Valuator (BAV)

for mærkets vækstpotentiale. Anseelse og Dominans udgør tilsammen

BrandAsset® Valuator er udviklet af Young & Rubicam koncernen i 1993

styrke.

MærkeStyrke, som er et udtryk for mærkets nuværende og historiske

og tager, som navnet angiver, udgangspunkt i det faktum, at mærker i
dag udgør et af virksomhedens allervigtigste aktiver. Som med andre
aktiver, er vi derfor interesserede i at vurdere dette aktivs styrke – dvs.
måle, hvor stærkt mærket er.

Figuren viser profilen på de fire dimensioner for mærker
i fire forskellige strategiske situationer:
1)	Nye/ufokuserede mærker med begrænsede score på alle fire dimensioner
2)	Mærker med et urealiseret potentiale, som opleves som meget Særprægede,
men fortsat mangler indarbejdelse i markedet

BAV måler på forbrugernes perceptioner af mærker, og baserer sig på 48

3)	Ledende mærker med en høj score på samtlige fire dimensioner

underliggende mål for brand equity. Undersøgelsen er anerkendt som

4)	Mærker med vigende potentiale, som fortsat har en høj anseelse og stor
dominans i markedet, men som har behov for fornyet fokus på sit Relevante
Særpræg

verdens største mærkevareundersøgelse og indeholder global viden om
mere end 50.000 mærker baseret på forbrugerinterviews i 51 lande med
i alt mere end 1.000.000 respondenter. I Danmark er undersøgelsen gennemført siden 1993 og årligt fra 2001 – 2014. Undersøgelsen omfatter
årligt viden om 800 internationale og danske mærker i Danmark.

DOMINAS

 dgør kulmination af mærkets anstrengelser og er et udtryk
U
for, hvor mange familiært forbrugerne oplever mærket

Den grundlæggende terminologi i BAV

ANSEELSE

Omhandler respekt, anseelse og omdømme og relaterer sig
til opfyldselse af forbrugernes forventninger

RELEVANS

Omhandler mærket personlige relevans for forbrugerne og
har betydning for præferencedannelse og prismargin

SÆRPRÆG

Omhandler mærket eksistensberettigelse samt essens og
har betydning for præferencedannelse og prismargin

BAV demonstrerer, hvordan opbygning af stærke mærker kan forklares
ud fra fire grundlæggende dimensioner: Særpræg, Relevans, Anseelse
og Dominans. BAV’s omfattende datagrundlag demonstrerer, at et mærkes evne til at levere en god omsætning og et godt overskud er snævert forbundet med mærkets evne til at opbygge disse fire dimensioner.
Uanset på hvilket marked og i hvilken produktkategori mærket opererer.
Særpræg og Relevans udgør tilsammen MærkeVitalitet, som er udtryk

BrandAsset® Valuator | All rights reserved Bates Young & Rubicam 		

Særpræg og Relevans udgør tilsammen MærkeVitalitet, som er udtryk for mærkets vækstpotentiale. Anseelse og Dominans udgør tilsammen MærkeStyrke,
som er et udtryk for mærkets nuværende og historiske styrke.
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Figuren viser profi len på de fi re dimensioner for mærker
i fi re forskellige strategiske situationer:
1)

Nye/ufokuserede mærker med begrænsede score på alle fire dimensioner

2)

Mærker med et urealiseret potentiale, som opleves som meget Særprægede
men fortsat mangler indarbejdelse i markedet

Mærkeopbygning og mærkeafvikling udtryk i PowerGrid’et/mærkelandskabet

3)

Ledende mærker med en høj score på samtlige fire dimensioner

4)

Mærker med vigende potentiale, som fortsat har en høj anseelse og stor
dominans i markedet, men som har behov for fornyet fokus på sit Relevante
Særpræg

MærkeLandskabet for DK - udvalgte mærker*
Læger uden Grænser

100

100

Urealiseret potentiale

Northside Festival

Lederskab / power brands

Urtekram
Converse
Enhedslisten

Netﬂix
MobilePay fra Danske Bank

Android
Irma
Starbucks Sunset Boulevard
Den Grønne Slagter
Pågens brød

Valsølille saftjuice

Spotify Hi Fi Klubben

Skagen Food

Peak Performance

Mercedes-Benz A-Klasse

Bon Bon

Fisherman’s Friend

Bahne
Vestas Wind System

eBay

Mærke Vitalitet
(Særpræg + Relevans)

Johanne Schmidt-Nielsen

Restaurant Noma

Leffe

Smart Car

Lalandia

Wupti.com

S

R

A

S

D

R

A

D

Waoo!

Downtown.dk

Senseo

Nemlig.com

50

50

LADY maling

Twitter

OiSTER
BoConcept

A

D

S

R

A

Europæiske Rejseforening

Nye / ufokuserede

Vigende potentiale

GF Money Bank

0

BetFair

0
0

50

Mærke Styrke
(Anseelse + Dominas)

Biva Tæppeland
Onfone
Dansikring-Direct

100

0

Spies Rejser

Burger King

GF Forsikring

DONG Energy
Natusan
Dell

Bravo Tours

TDC PLAY Hyundai

Eurojackpot

Navigon

Tuborg Classic
Rynkeby
Carlsberg

Gillette Københavns LufthavnLundberg

KitKat Tefal

Klasselotteriet

L’easy

WhiteAway

BILTEMA

D

EL giganten

Daloon

Norwegian

Krifa Kristelig Fagbevægelse

R

Langelænder pølser

Bauhaus
Skoda
Krak
PlayStation
Royal Greenland
YouSee
GYLDENDAL
Siemens
Gammel Dansk
Mou
Apoteket
SAS OK Benzin
thansen
Telmore
Familie guf
Harmonie
DSB
Arla
Nivea
Falck
Fodbold herrelandsholdet

Red Bull

Trivago.dk

S

Fleggaard
Cheasy

Jensen’s Bøfhus

Coop Bank

Dacia

Misk
Håndbold kvindelandsholdet
Samsung Ga-jol Nilfisk
E-boks
M&M’s
Sygeforsikringen Danmark
Hjerteforeningen

Café Noir Merrild
Den Store Danske encyklopæd

iPad

Storebæltsbroen
Schweppes Nike
Zenium
Faxe Kondi
Kims
Bilka

7 eleven FOLKETINGET

Just-Eat.dk
Ryanair

Google

IKEA Tivoli Lego
YouTube
Facebook
Coca-Cola
Audi Thise Mejeri
Anglemark
Svanemærket NemID

Wikipedia Apple

Summerbird chokolade

Jacobsen øl

Mols-linjen

Toyota

DMI.dk

BR legetøj
Silvan

Danske Bank

Punkt 1
Superligaen i fodbold

Nykredit Bank
Dyrups

Philips

Merrild

Tryg
Statoil

Stark byggemarked
Home
HK

50

Synoptik

Skoringen

100

Mærke Styrke
(Anseelse + Dominas)
* Hele befolkningen - 2013
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Analyseniveauer i BAV
I BAV får alle mærker et dybdegående helbredstjek vha. forskellige

MærkeLandskab

Drivende imagedimensioner
for kategorien

Arketype

48 imageplot.
Platform-potentiale-risiko

Mærkekorrelationer:
Hvilke andre mærker ligner

Sammenligning af image
for mærke A vs. B

Åben afsøgning af
særlige sammenhænge
mellem brand og kategori

MærkeVitalitet og MærkeStyrke og nedbrydningen på de fire grundlæggende mærkebyggesten Særpræg, Relevans, Anseelse og Dominans.
Derudover indeholder analysen en vurdering af mærkernes emotionelle

Vitalitet

analyseformer. Rapporteringen omfatter de overordnede niveauer

Styrke

styrker og svagheder vha. de underliggende 48 mål for brand equity.
4 Byggesten

En vigtig del af forståelsen for et givent mærke skabes ud fra personlighedsanalyse via arketypebegrebet, som er en effektiv og intuitiv måde
at anskue mærkers personlighed på. Y&R Archetypes bygger på den
grundlæggende præmis, at mærker - ligesom mennesker - har en personlighed, og at vi derfor kan overføre Jungs teorier om arketyper til vores
analyser af mærkers personligheder. Vha. det omfattende kvantitative
datamateriale tilgængeligt i BAV, er det med denne analyseform muligt

8 Imagefaktorer

at identificere et mærkes arketypeprofil og rådgive om, hvordan mærkers
personlighed bedst styrkes og udnyttes. Typiske analyseniveauer i BAV
se herunder.
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BAV adskiller sig fra andre mærkevarestudier
på en række afgørende punkter
BAV er mere omfattende, dybdegående og konsistent end andre studier
-	Antallet af mærker, lande og respondenter gør BAV til verdens mest omfattende
mærkevareundersøgelse. Antallet af underliggende mål for brand equity gør
også BAV til en meget dybdegående undersøgelse. BAV har siden udviklingen
i 1993 været gennemført ud fra et konsistent set-up i alle markeder. Det betyder, at data er direkte sammenlignelige på tværs af markeder og på tværs
af undersøgelsesår.
BAV analyserer mærker på tværs af kategorier
-	Hvor andre mærkevareundersøgelser måler mærkers performance i en snævert defineret konkurrence-setting bestående af de nærmeste konkurrenter
inden for samme forretningsområde, analyserer BAV mærkers performance
ift. det samlede mærkeunivers på tværs af kategorier. Derved skabes et mere
retvisende billede af mærkets helbred set ud fra forbrugernes samlede erfaringsverden. Dette giver en indsigtsfuld mulighed for at vurdere mærkers styrker
og svagheder ift. andre kategorier og f.eks. lære af tilsvarende mærker fra
andre kategorier. Herved bliver det muligt at diskutere et mærkes udviklingspotentiale ud fra et langt større erfarings- og datagrundlag, end hvad mere
traditionelle analyser kan tilbyde.

formance i et historisk lys, men rent faktisk også at kunne give indikationer for
mærkets fremtidige vækstpotentiale. BAV adskiller sig fra andre mærkevareundersøgelser ved ikke blot at være et diagnoseværktøj til bestemmelse af
mærkers nuværende og historiske performance, men også at være en model
for, hvordan fremtidig mærkeudvikling bør foregå.
BAV kan dokumentere sammenhæng mellem mærkers
perceptuelle og finansielle performance
-	Korrelationsanalyser foretaget af BrandEconomics i New York viser en klar
sammenhæng mellem mærkers performance på de fire grundlæggende
BAV-dimensioner og finansiel performance. Således har f.eks. Særpræg
betydning for prismargin og Relevans betydning for markedspotentialet.
BAV bringer det bedste fra den kvantitative og kvalitative verden sammen
-	BAV’s målinger omhandler forbrugernes perceptioner og fokuserer således
på dimensioner som f.eks. mærkepersonlighed, som typisk har været forbeholdt den kvalitative analyseform. Samtidig er BAV med sit omfattende datamateriale solidt kvantitativt funderet. Med BAV går man dermed hverken på
kompromis med den kvalitative analyseforms dybde eller den kvantitative
analyseforms repræsentativitet.

BAV er en dynamisk model
-	
Ved at kombinere traditionelle mål for mærkers nuværende styrker (f.eks.
kendskab) med mål for mærkers fremtidige potentiale og tiltrækningskraft,
giver BAV en unik mulighed for ikke blot at tegne et billede af et mærkes per-
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For yderligere information:
Thomas Brandt, CEO

Michael Knudsen, Kontaktdirektør

(+45) 20 29 47 96

(+45) 20 31 30 35

brandt@bates.dk

mck@bates.dk
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