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Teksti Kirsti Lindbeig-RepO

LUMIA ON lyhyessä ajassa luonut Nokian
tuotteista myönteisen mielikuvan. Lumial
la on tuore imago, joka vahvistaa innovaa
tioihin, laatuun ja käyttäjäystävällisyyteen
liittyvää tunnetilaa.

Nokia on pudonnut maailman brändimie
likuvissa poikkeuksellisen jyrkästi. Vuon
na 2008 Nokia oli Millward Brownin vuo

tuisessa listauksessa (BrandZ Top 100 Most
Valuable Global Brands) maailman kymme
nen arvokkaimman brändin joukossa. Vielä
vuonna 2011 Nokia mahtui nipin napin lis
talle, mutta 2012 yhtiötä ei arvostettu edes
sadan parhaimman joukkoon.

Romahdukselle on monta selitystä kuten
älypuhelinmarkkinoiden muutos, kilpaili
joiden vahvuus ja yhtiön sisäinen murros.

Nokia on tarjonnut laajan skaalan puhe- ~
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limia halpamalleista älykkäisiin taskutietokoneisiin.
Pulmana tässä strategiassa on ollut leimaantuminen
halpapuhelimeksi. Mielikuva Nokian teknisestä edis
tyksellisyydestä himmeni.

Tuotemallistonsa Nokia erotteli numerosaijoilla. En
simmäinen gsm-puhelin oli Nokia 1011 vuonna 1992.

Tuote oli maailmanluokan menestys, jolla saattoi lä
hettää nerokkaasti tekstiviestejä. Nokia nautti menes
tyksestä ja suolsi kymmeniä uusia malleja markki
noille.

Jälkeenpäin voi sanoa, että Nokia epäonnistui brän
dihierarkian luomisessa.
Yhtiö markkinoi halpamal
lejaja älypuhelimia samal
la brändillä. Erottavana
tekijänä oli vain numero-
sarja. Kuluttajien mieliku
vissa erot eivät hahmottu
neet.

Puhelimien myynti ylä
kategoriassa Vertu-nimel
lä jäi vain kokeiluksi.

IHMISET KOKEVAT brändin aina tunteella. Numerosar
joihin ei synny tunnesidettä - poikkeuksena on ehkä
007, mutta veijarimaisen agentin brändiä onkin raken
nettu systemaattisesti 50 vuotta.

Joitakin automerkkejä markldnoidaan numerosar
joilla, mutta automaailmassa mallit eivät vaihdu yhtä
nopeasti kuin kuluttajaelektroniikassa.

Apple on onnistunut rakentamaan omaperäisiä tuo
teperheitä, joilla on erikoinen kirjoitusasu kuten iMac,
iPad ja iPhone, ja joiden käyttäjillä on vahvat tunnesi
teet tuotteisiin. He ovat ihastuneet muotoiluun ja käy
tön helppouteen.

Maailman suurin puhelinvalmistaja on nykyisin
Samsung, joka käyttää numerosarjoja halpamallien
markkinoinnissa, mutta myy älypuhelimet Galaxy-ni
mellä.

Brändin kautta yritys asemoituu asiakkaiden mie
lessä. Puhelin on yhtä hyvä tai huono kuin muutkin,
mutta brändi erottaa sen toisesta ja synnyttää tunnear
von, jolla laite saadaan kilpailijoiden laitteita parem
min kaupaksi. Brändi on juuri niin vahva kuin sen syn
nyttämä mielikuva asiakkaiden mielissä.

Kun Nokian nimi leimautui vanhanaikaiseksi ja hal
pabrändiksi, kuluttajat eivät oivaltaneet, että E75 tai
N8 ovat täysiverisiä älypuhelimia. Kirjain- ja nume
royhdistelmät eivät synnyttäneet vaikutelmaa laatu
brändistä.

Nokiassa ehkä tämä huomattiin, kun valittiin uusi
en puhelinmallien myyntinimiä. Ashassa ja Lumiassa
Nokian nimi hävisi taustalle. Halpamalliston nimi Asha
tarkoittaa hindin kielellä toivoa. Mallit erotellaan edel
leen numerosarjoilla.

PITÄISIKÖ NOKIAN muuttaa kokonaan nimensä Lu
miaksi?

Verkkojen valmistaja NSN (Nokia Siemens Networks)
voisi ottaa käyttöön Nokian nimen. Emoyhtiö voisi
purjehtia Lumia Oyj:n nimellä uuteen aikakauteen.

Nokian perintö on vah
va. Yritysbrändin juuret
ovat syvällä suomalai

Kuluttajabrändien ni
menmuutokset ovat
kohtuullisen harvinai
sia, koska edellytyksenä
on aina valtava mainos-

tai markkinointipanos. Nimenmuutosta on usein edel
tänyt kriisi, joka on heij astunut kilpailukykyyn.

Hyvä yritysnimi herättää luottamusta ja positiivisia
tunteita. Nokia voi brändinä jäädä taustalle, jos kulut
tajat uskovat Lumiaan ja Ashaan. 1
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Pitäisikö Nokian
vaihtaa nimensä?

N KIA PÄONN STUI
BRANDIHIERARKIAN

LUOMISESSA.

sessa talouskulttuuris
sa, ja ne ovat perinteises
ti olleet vahvemmat kuin
tuotebrändillä.

Nokian brändi on kärsinyt
ja koihiintunut, mutta Lumia
on uuden ajan tuotemerkki
ja NokiatLe uuden nousun
mahdoLLisuus. Pitäisikö
koko yrityksen nimi vaihtaa
Lumiaksi?
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