
Rebrand checklist 
Jako první!


☐  Znám důvod, proč zahajuji rebrand. 
☐  Mám analýzu konkurence a svého postavení na trhu. 

Interní analýzy 

☐ Mám jasně definovanou vizi. 
☐ Mám jasnou strategii pro budování nové značky. 
☐ Vím, že to zvládneme – personálně, materiálně a finančně.  
☐ Mám nové jméno (a mám ho otestované a právně ochráněné). 
☐ Mám za sebou hloubkové rozhovory se svými vedoucími pracovníky. 
☐ Vyzpovídal(a) jsem členy týmu. 
☐ Mám za sebou hloubkové rozhovory se svými stávajícími zákazníky. 
☐ Mám za sebou hloubkové rozhovory se svými bývalými zákazníky. 
☐ Mám za sebou hloubkové rozhovory se zákazníky,  

které chci ke značce přivést. 
☐ Mám přehled současných brand assets (marketingových elementů)  

a znám jejich slabá nebo silná místa. 
☐ Mám připravené KPI’s, které by měl rebrand značky splnit. 

Příprava a průběh rebrandingu 

☐ Mám jasno v tom, že uřídím mnoho rozdílných profesí. 
☐ Mám definované touchpointy značek, které budu muset zahrnout do redesignu.  
☐ Mám rozhodnuto o změně vizuální identity. 
☐ V případě změny mám hotový kreativní brief, jenž vychází ze strategie značky, 

kterou jsem si definoval v předchozím kroku, a zahrnul jsem do něj i všechny 
touchpointy své značky z předchozího bodu.  

☐ Mám rozhodnuto o tom, jestli potřebuji nový web. 
☐ Pokud budu vytvářet nový web, mám připraveno zadání, které mi nepřipraví 

bezesné noci.  
☐ Mám nebo aktualizuji SEO analýzu a analýzu klíčových slov, kterou využiji  

jak pro nový web, tak pro svou marketingovou komunikaci.  
☐ Mám naplánované interní workshopy na komunikaci změny a pro osvojení  

si nové identity s členy týmu a členy vedení (ne nutně v tomto pořadí). 

Oznámení rebrandingu 

☐ Mám hotovou marketingovou strategii oznámení změny týmu.  
☐ Mám hotovou strategii oznámení změny zbytku světa pro všechny  

marketingové kanály. 
☐ Mám seznam VIP klientů, kterým změnu oznámím předem a/nebo osobně  

a/nebo pro ně uspořádám speciální akci. 
☐ Mám seznam médií, kterým budu chtít změnu oznámit. 
☐ Mám hotový brand book / stránku o rebrandu / set pro média, ze které lze 

jednoduše vyčíst všechny informace.  
☐ Mám připravené FAQ.  
☐ Mám připravenou krizovou komunikaci. 
☐ Mám naplánované datum, kdy přestanu zobrazovat přechodný brand. 

DEN D 

☐ Termín oznámení ví všichni, kteří o něm mají vědět (a případně ví, že nemají 
informaci pouštět dříve, než dáte povel).  

☐ Ohlídám si, že nový web bude mít správné měřicí kódy, že na něm fungují  
všechny formuláře a že nikde nezůstalo nic z dev domény.   

☐ Ohlídám si zápisy na externích službách (Google My Business apod.). 
☐ Ohlídám si profily na sociálních sítích. 
☐ Ohlídám si, že právní informace na všech službách a webu obsahují nové 

informace. 
☐ Mám připravenou dočasnou stránku, kdybych musel vypnout web. 

Vyhodnocení 
Budu vybírat z těchto oblastí a metrik:


☐ zákaznická zkušenost, spokojenost a loajalita 
☐ klasické brandové metriky jako povědomí o značce, zvažování  

či preference a nově i share of search 
☐ aktivace zákazníků (například zlepšení konverzního poměru) 
☐ přijetí značky zaměstnanci a její prosazování (od klasického průzkumu  

až po mystery shopping).
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