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ACE Glass
Strategia

Dla kogo?
Firma ACE Glass wywodzi się z branży związanej z obróbką szkła działającej
na potrzeby rynku budowlanego. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu

Dostawca na
rynku budowlanym

firma specjalizuje się zarówno w malowaniu szkła farbą żywiczną, laminowaniem
z elementami zdobienia, jak i bardzo dokładnym wycinaniem w szkle dzięki
zastosowaniu maszyny waterjet. ACE Glass realizuje spersonalizowane zamówienia,
które odpowiadają na najbardziej skomplikowane potrzeby klienta.

Wyzwanie
Firma ACE Glass nie wykorzystywała w pełni możliwości produkcyjnych. Szeroki
wachlarz wiedzy na temat surowca i sposobów jego obróbki dawał dużo większe
możliwości rozwoju usług. Celem stało się wypracowanie takiej strategii, która
pozwoliłaby na wykorzystanie doświadczenia i wiedzy ACE Glass.

Zdefiniowanie
kluczowych
dla marki grup
klientów

Kluczowa obserwacja
Wcześniej firma ACE Glass specjalizowała się głównie w produktach dla branży
budowlanej. W opracowaniu nowej strategii bardzo ważne stało się, aby zwrócić
uwagę na rozwój firmy pod względem sprecyzowanych ofert sprzedaży dla
poszczególnych grup klientów. ACE Glass miał odpowiadać na kluczowe potrzeby.
Wiedza oraz zaplecze techniczne, które posiada firma mogłyby mieć dużo szersze
zastosowanie niż wąska specjalizacja, którą dotąd zajmowali się właściciele. Ważne
stało się także znalezienie nowych klientów, na których potrzeby firma może
odpowiadać.

Zmiana strategiczna
Nowy Ład pozwolił na określenie docelowej grupy klientów firmy ACE Glass
porządkując dotychczasowe wartości. Wypracowana została taka komunikacja,
która pozycjonuje ACE Glass jako firmę usługową z wieloletnim doświadczeniem
świadczącą opiekę nad realizowanymi zleceniami. W komunikacji poszerzyliśmy
zakres oferty kładąc nacisk na różne usługi z zakresu obróbki szkła. Począwszy
od obróbki, aż do specjalistycznych zabudowań.

Specjaliści od
zaawansowanej
obróbki szkła

Wypracowaliśmy strategię, która podkreśla nie tylko profesjonalne podejście do
produkcji i transportu szkła, ale także zwraca uwagę na relacje. Prócz branży
budowlanej, dla której ACE Glass jest dostawcą półproduktów, firma świadczy też
usługi dla producentów – specjalistów oraz projektantów – architektów, pomagając
w rozwoju ich firmy oraz realizacji ich wizji. I tak nowymi klientami prócz średnich
przedsiębiorstw z branży budowlanej stali się także specjaliści (producenci
zabudowań, projektanci, architekci).
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Decyzje wizerunkowe
Branding ACE Glass kładzie nacisk na pokazanie szerokich usług
i specjalizacji firmy. Zastosowanie odcieni niebieskiego koloru
w identyfikacji, bezpośrednio odnosi się do surowca jakim jest
szkło. Element charakterystyczny jakim są pasy to inspiracja taflami
szyb wykorzystywanych w codziennej pracy. Dedykowane ikony
obrazują zarówno proces produkcyjny, jak i dziedziny działalności.
Dzięki Nowemu Ładowi firma ACE Glass to nie tylko zakład,
ale przede wszystkim partner w obróbce szkła.

Elementy charakterystyczne
• tekstura – pasy
• dwa odcienie niebieskiego
• proste, czytelne ikony

Narzędzia budowania marki
• prezentacja
• profesjonalna dokumentacja realizacji
• i nfografika tłumacząca proces działania firmy
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