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Útdráttur

Í þessari ritgerð verður rannsakað hvernig megi styðjast við vörumerkjastjórn sem

markaðstæki. Sérstök áhersla verður lögð á fatahönnuðinn Garrett Wilson og hvernig hann

hefur nýtt sér samfélagsmiðilinn Instagram til þess að byggja upp sitt vörumerki, Marcel

Everette. Einnig verður skoðað þau ýmsu hugtök sem koma fyrir í gerð nýrra vörumerkja.

Rannsókn þessarar ritgerðar felst í greiningu á þeim ýmsu þáttum sem samansetja vörumerki í

samhengi samfélagsmiðla. Stuðst verður við nokkrar greinar til þess að greina þessi hugtök og

þau verða svo nýtt til þess að greina Garrett Wilson og vörumerkið hans Marcel Everette.
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Inngangur

Gjáin á milli vörumerkis og einstaklings hefur minnkað með árunum, en nú eru til dæmi um

einstaklinga sem blandast inn í vörumerkin sjálf og verða saman að einni heild.

Samfélagsmiðlar hafa gefið listamönnum tækifæri til þess að verða hluti að sínu eigin

vörumerki og með því geta þeir styrkt gildi, sjálfsmynd og ímynd vörumerkisins. Þeirra1

listrænu sjónarmið, gildi og hugsunarhættir geta verið deild með þeim aðilum sem fylgja þeim

og vörumerkinu þeirra og með því haft áhrif á skoðun fólks á vörumerkinu. Þegar2

einstaklingur tengir sína persónu við vörumerkinu sínu gefur hann fylgjendum sínum tækifæri

til þess að kynnast sinni persónu betur sem getur leitt til þess að vörumerkið verður

persónugert. Til þess að byggja upp vörumerki í gegnum samfélagsmiðla er þörf fyrir3

þekkingu á ákveðnum hugtökum og skilningi fyrir verðmætum þeirra. Að hafa þessa

þekkingu gefur einstaklingi auðveldari leið eða formúlu til þess að fylgja eftir til þess að gera

vörumerkið sitt að þeirri hugmynd sem einstaklingurinn hefur. Í þessari ritgerð verður gert

greint fyrir hvernig vörumerkjastjórnun fer fram með áherslu á fatahönnuð að nafni Garrett

Wilson. Að búa til vörumerki felur í sér ýmsa þætti. Gildi, sjálfsmynd og ímynd vörumerkis

eru hugtök sem verða sérstaklega tekin fyrir og greint frá af hverju þessir þættir skipta miklu

máli í gerð vörumerkja. Einnig verður skoðað með hvaða hætti samfélagsmiðlar, nánar tiltekið

Instagram getur haft áhrif á þau vörumerki sem ákveða að nota Instagram sem tól til þess að

byggja upp þá þætti sem vörumerki fela í sér.

3 Garrett Wilson, „Hybrid Dual Layered Duffel Bag,” Mynd á Instagram, 28. október 2020,
https://www.instagram.com/p/CG5e-vDgtam/

2 N.H. Yunus, Mohd Shoki Bin Md Ariff, N. Mohd Som og N. Zakuan, „The mediating effect of brand image
between electronic word of mouth and purchase intention in social media.” Advanced Science Letters 22,
(október, 2016): 3176-3180. doi: 10.1166/asl.2016.7999

1 Garrett Wilson, „Back Clip Suit Trouser and Utility Suspension Vest in Black/Black…” Mynd á Instagram. 21.
mars 2021. https://www.instagram.com/p/CMsRVs7j36q/
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1. Vörumerki

Í þessum kafla verður gert greint fyrir þeim ýmsu hugtökum og þáttum sem samansetja

vörumerki. Þessi kafli mun fyrst og fremst styðjast við þrjár greinar sem fjalla um gildi,

sjálfsmynd og ímynd vörumerkis úr frá fræðigreinum sem fjalla um þau markaðs tengdu mál

sem koma að gerð vörumerkja.

Vörumerki eru búin til út frá fjórum meginatriðum, áþreifanlegum og óáþreifanlegum

þáttum, upplifunum og merkingu. Þessi fjögur meginatriði eru undirstaða allra vörumerkja af

því þau myndast út frá áhrifum viðskiptavina og fyrirtækja. Það áþreifanlega á við vörur sem

viðskiptavinir geta eignast og notað. Óáþreifanlegi hlutinn birtist t.d. á Internetinu og felur í

sér þær sögur, myndir, myndbönd o.fl. sem spretta upp af notkun viðskiptavina á vörunni.4

Vörumerki geta einfaldað valmöguleika viðskiptavina þeirra, lofað ákveðnum gæðastöðlum,

minnkað áhættu og/eða framkallað traust. Vörumerkin eru t.d. byggð á sjálfum vörunum,

sérstakri markaðssetningu og notkun viðskiptavina og annarra á vörunni.

Vörumerkin endurspegla þá upplifun sem viðskiptavinirnir fá við notkun þeirra á vörunni

og spila mikilvægt hlutverk í að hnitmiða áhrif markaðssetningar, t.d. frá auglýsingum eða

dreifingu. Að lokum eru vörumerki mikilvæg eign í skyni fjármála. Vörumerki sýna fram á

þeirra áhrif á þremur stigum - viðskiptavina- vöru- og fjármála markaði. Það gildi sem safnast

upp af þessum þremur stigum er oft talið vera gildi vörumerkisins.5

1.1 Gildi vörumerkis

Hvernig getur einstaklingur valið hvaða fatamerki heillar hann mest? Er eitthverjir ákveðnir

þættir sem spila inn ákvarðanatöku þess einstaklings sem er að reyna velja á milli tveggja eða

fleiri fatamerkja til að versla við? Með því að leggja áherslu á gildi, sjálfsmynd og ímynd

getur fatamerki sýnt fram á að það sé betra en önnur og náð athygli tilvonandi viðskiptavina.6

6 Joseph H. Hancock, Brand/Story: Ralph, Vera, Johnny, Billy, and Other Adventures in Fashion Branding, (New
York: Fairchild Books, 2009), bls. 3.

5 Kevin Lane Keller og Donald R. Lehmann, „Brands and Branding: Research findings and Future Priorities.”
Marketing Science 25, 6 (nóvember, 2006): 740-759, doi: 10.1287/mksc.1050.0153

4 Johann Füller, Marius K. Luedicke og Gregor Jawecki, „How Brands Enchant: Insights from Observing
Community Driven Brand Creation.” Advances in consumer research. Association for Consumer Research 35,
(janúar, 2008): 359-366.

4



Gildi vörumerkja eru byggð upp af viðskiptavinum. Viðskiptavinir ákveða sjálfir hvaða þættir

vörumerkisins þeim finnst mikilvægastir og með því hvaða vörumerki hafa meira gildi en

önnur. Verðmæti vörumerkis getur verið mælt í formi aðlöðunar eða frávísunar að eða frá

sérstökum vörum út frá þeim óáþreifanlega hluta af þeim.

Með tímanum þróast vörumerkið út frá auglýsingum, vörunotkun o.fl. og með þeim hætti

myndar viðskiptavinurinn tengsl sem tilheyra ekki hlutlægum sjónarmiðum og stígur því yfir

hlutgerða hluta vörumerkisins. Sterkustu vörumerkin eru þau sem þróast yfir langan tíma, en7

til þess að byggja upp hollustu viðskiptavina þarf vörumerkið að styrkja samband þeirra við

sína viðskiptavini. Styrkleiki sambands þess við sína viðskiptavini er einn mælikvarði yfir

gildi vörumerkisins og hefur með sér ýmsa kosti, t.d. að endurtekin kaup frá viðskiptavinum

sem eru hollir vörumerkinu býr til gott streymi fyrir tekjur og því fjárhagslegan stöðugleika.8

1.2 Sjálfsmynd vörumerkis

Sjálfsmynd vörumerkis á sinn uppruna að rekja frá fyrirtækinu sjálfu, þ.e. stjórnendur

fyrirtækja bera sjálfir ábyrgð á framleiðslu vara sem búa yfir einkennandi eiginleikum.

Vörumerkjaímynd er annað, en vísar til hvernig viðskiptavinir upplifa vörumerkið og hvaða

tilfinningar þeir bera með sér gagnvart vörumerkinu. Þessi tvö hugtök eru tengd en þó

mismunandi en bæði eiga þau sameiginlegt að vera grundvallaratriði í gerð sterkra

vörumerkja. Fyrirtæki getur styrkt eða ýtt undir hollustu núverandi og tilvonandi

viðskiptavina með því að hafa sterkt samspil á milli sjálfsmyndar og ímynd þeirra vörumerkis.

Stjórnandi vörumerkisins beitir þá kænsku sinni til þess að miðla þeirri sjálfsmynd sem hann9

vill að fyrirtækið sé með því að auglýsa eða markaðssetja vöruna á sinn máta, t.d. það

samhengi sem fatamerki setja flík í getur annaðhvort verið fráhrindandi eða aðlaðandi fyrir

viðskiptavini. Áþreifanlegu þættir vörumerkisins sýna fram á eiginleika þess og með miðlar10

hann þessari sjálfsmynd til viðskiptavina. Einstaklingshyggja og sérkenni þess vörumerkis11

eru þá skýr og viðskiptavinir fá þá tækifæri til þess að mynda sína skoðun. Þróun þessarar

sjálfsmyndar gerir tiltekið vörumerki einstakt.

11 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”
10 Hancock, Brand/Story: Ralph, Vera, Johnny, Billy, and Other Adventures in Fashion Branding, bls. 5.

9 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”
Journal of Brand Management 12, 4 (apríl, 2005): 264-278. doi:10.1057/palgrave.bm.2540222

8 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”
7 Keller og Lehmann, „Brands and Branding: Research findings and Future Priorities.”
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1.3 Ímynd vörumerkis

Hvernig viðskiptavinir upplifa vörumerkið skiptir miklu máli, en fyrirtækin eða manneskjan á

bakvið vörumerkið getur skapað ákveðna upplifun fyrirfram með sérstökum viðmiðum.

Hvernig þú skynjar vörumerkið, hvaða tilfinningar færðu þegar þú skoðar vörumerkið, hvaða

heim finnst þér merkið tilheyra, hvernig þú berð þig þegar þú klæðist vörumerkinu eða

ímyndar þér þig klæðast því, hvað tengirðu vörumerkið við?12

Stjórnendur geta stýrt ímynd vörumerkisins af bestu getu með ákveðnum stefnum í

markaðssetingu og komið þeirra mynd sem það vill að vörumerkið sé í huga viðskiptavinar.

Flottur bolur, buxur, skyrta og peysa er ekki nóg til þess að sannfæra viðskiptavini um að

kaupa vörurnar, án ímyndarinnar á bakvið fatamerkið og þar með flíkunum sjálfum þá er

enginn greinarmunur á milli þess fatamerkis og annars. Samt sem áður þá eru allir13

mismunandi og sumir einstaklingar munu einfaldlega ekki tengja við það sem vörumerki vill

sýna fram á að það sé. Túlkun einstaklinga á þeim aðferðum sem fyrirtækið notar til þess að

koma þessari ímynd af stað er því alls konar og miðast við það sem viðskiptavinurinn tengir

nú þegar. Þessi túlkun mótar það sem vörumerkið er í huga viðskiptavinar, en því betur sem

fyrirtækið markaðssetur sig, því skýrari verður ímyndin.

Þá má segja að það samtal sem er á milli vörumerkis og viðskiptavinar er í tungumáli

ímynd þeirra og einkenna. Þessir þættir sem vörumerkið kýs að sýna eða ýta undir eru þessar14

tengingar og hafa þá eitthverja meiningu fyrir viðskiptavininum. Hátísku fatamerki eru t.d.

tengd við flíkur í mjög háum gæðastöðlum og geta því verðlagt vörurnar sínar hærra en önnur

fatamerki. Þetta myndar ákveðinn kúnnahóp og því er ímynd þeirra orðin tengd við þann15

hóp og það umhverfi sem hann tilheyrir. Hvernig viðskiptavinirnir skynja eða skilja það sem

vörumerkið setur fram, hvort það sé hvernig það birtist á samfélagsmiðlum eða í gegnum aðra

miðla, er þá það sem þróar ímynd vörumerkisins í þeirra huga. Eintaklingar sem komast í

kynni við vörumerkið koma þá til með að skapa þessa ímynd frá sínum eigin miðum, af því

hver og einn einstaklingur upplifar vörumerkið á sinn eigin máta. Stafræn umbreyting og16

samfélagsmiðlar hafa haft áhrif á mótun vörumerkja og þá sérstaklega fatamerkja. Fólk er að

16 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”
15 Hancock, Brand/Story: Ralph, Vera, Johnny, Billy, and Other Adventures in Fashion Branding, bls. 5.

14 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”
13 Hancock, Brand/Story: Ralph, Vera, Johnny, Billy, and Other Adventures in Fashion Branding, bls. 5.

12 Keller og Lehmann, „Brands and Branding: Research findings and Future Priorities.”
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eyða meiri og meiri tíma inn á samfélagsmiðlum og því eru samfélagsmiðlar orðnir mikilvægt

tól sem eigendur vörumerkja geta nýtt sér. Samfélagsmiðlar hafa minnkað bilið á milli17

vörumerkja og viðskiptavina þeirra og skapað betri tengingu við þá en áður fyrr.

Samfélagsmiðlar hafa gefið vörumerkjum tækifæri til þess að ýta undir velgengni þeirra með

sérstökum markaðsaðgerðum. Auglýsingar tileinkaðar ákveðnum hópum, nánast tafarlaus

samskipti við viðskiptavini með tíðum og mismunandi færslum eru nokkur dæmi um það sem

eigendur vörumerkja geta gert til þess að styrkja þeirra vörumerki.

2. Samfélagsmiðlar

2.1 Hvað eru samfélagsmiðlar og af hverju skipta þeir máli?

Í þessum kafla verður gert greint fyrir samfélagsmiðlum, nánar til tekið Instagram og hvernig

það hefur áhrif á vörumerki. Þessi kafli mun fyrst og fremst styðjast við þrjár greinar sem

fjalla um samband viðskiptavina við viss vörumerki og með hvaða hætti netumtal hefur áhrif á

vörumerki og ímynd þeirra. Að auki verður litið til þeirra hópa sem geta myndast í kringum

sérstakt vörumerki. Instagram er samfélagsmiðill sem ásamt öðru gefur fólki tækifæri á því að

fylgjast með þeim vörumerkjum sem það hefur áhuga á. Í samhengi vörumerkja, þá þjónar

Instagram þeim tilgangi að halda uppi eða styrkja ímynd vörumerkisins. Að styrkja ímynd

vörumerkis er mikilvægt af því þær aðgerðir sem þú tekur út frá þeim ásetningi að styrkja

ímyndina getur bætt þekkingu viðskiptavina um þær vörur sem vörumerkið hefur upp á að

bjóða og með því ýtir undir vilja þeirra til þess að kaupa vöruna.18

Samfélagsmiðlar og þá sérstaklega Instagram er áhrifaríkt tól til þess að markaðssetja

vörumerki og með því mynda samband á milli viðskiptavina og vörumerkis. Eigendur

fatamerkja geta notað samfélagsmiðla sem tól til þess að koma því á framfæri. Það er auðvelt

að nota samfélagsmiðla ásamt því að þeir eru í grunninn ókeypis. Á samfélagsmiðlum geta

notendur fengið skoðanir annarra á þeirra áhugasviði í samhengi fataiðnaðarins. Notendur19

19 Nawaz Ahmad, Atif Salman og Rubab Ashiq, „ The Impact of Social Media on Fashion Industry: Empirical
Investigation from Karachiites.” Journal of Resources Development and Management 7, (apríl, 2015):
2422-8397. Sótt 11. nóvember á

18 N.H. Yunus og fleiri, „The mediating effect of brand image between electronic word of mouth and purchase
intention in social media.”

17 „Social Media in the Fashion Industry,” The Fashion Network, 16. október 2019,
https://thefashionetwork.com/social-media-in-the-fashion-industry/
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samfélagsmiðla eru allir tengdir, þó væri erfitt að skoða alla einstaklinga sem eru þar inn á en

notendur ráða sjálfir hvað þau skoða og ekki. Notendur tengjast með því að líka við eða fylgja

ákveðnum vörumerkjum, skrifa ummæli og sýna það sem þeim finnst áhugavert, hvort það sé

vara sem notandi var að kaupa eða finnst flott og vildi deila með öðrum o.fl.

Með því að greina með hvaða hætti notendur deili umsögnum eða umtali um vörumerkið á

samfélagsmiðlum getur aukið skilning stjórnenda á af hverju notendur vilja eða hafa keypt

vöruna. Hvernig notendur dæma vöruna og með hvaða máta þau deila þessari vöru gefur

stjórnendum vörumerkja tækifæri á að sjá hvað er að virka og ekki. Út frá þeim svörum geta

stjórnendur tekið ákvarðanir sem styrkja ímynd vörumerkisins og með því hvatt nýtt fólk eða

núverandi viðskiptavini til að halda áfram að versla við vörumerkið. Því er einstaklega

mikilvægt fyrir vörumerki að skoða hvernig ímynd þeirra er af því hún er sú óáþreifanlega

eining sem stjórnar og hefur áhrif á huga viðskiptavinar, hversu tilfnningalega tengd

vörumerkinu þau verða og hve mikla hvatningu þau hafa fyrir að kaupa vöruna.20

2.2 Netumtal

Netumtal á við stafræn ummæli notenda eða fylgjenda vörumerkja um vörumerkin sjálf og

vörur þess. Netumtal getur verið jákvæð eða neikvæð ummæli fyrrum eða núverandi

viðskiptavina um vörumerkið eða vörurnar, í okkar samhengi þá eru þessi ummæli á

samfélagsmiðlum. Þeir hönnuðir og þau fatamerki sem átta sig á verðmæti Instagram eru þeir

sem njóta mikillar velgengni. Þeir einstaklingar sem taka það að sér að fjalla um fataiðnaðinn

eru taldir vera með sterkustu röddina í þróun fataiðnaðarins. Eigendur fatamerkja geta nýtt sér

það sem þessir einstaklingar segja um fatamerkið þeirra. Ef notendum finnst þessir

einstaklingar áreiðanlegir þýðir það að þeir séu með gríðarlegt vald yfir þróun fatamerkja.21

Þessi ummæli þurfa ekki endilega að vera ítarleg gagnrýni á vörumerkinu eða vörunni því

þau geta einnig litið út eins og jákvæð eða neikvæð samstaða á milli meðlima hópsins. Hvort

sem það er mynd eða texti sem reynir að sýna fram á að vörumerkið sé verðugt að öðlast fleiri

viðskiptavini þá skiptir máli hversu sannfærandi það er því það getur breytt skoðunum

21 Nawaz Ahmad, Atif Salman og Rubab Ashiq, „ The Impact of Social Media on Fashion Industry: Empirical
Investigation from Karachiites.”

20 N.H. Yunus og fleiri, „The mediating effect of brand image between electronic word of mouth and purchase
intention in social media.”

https://www.researchgate.net/publication/275714886_The_Impact_of_Social_Media_on_Fashion_Industry_Emp
irical_Investigation_from_Karachiites
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einstaklings á vörumerkinu á mismunandi vegu t.d. viðhorf á vörumerkinu eða hegðun eins og

hversu líklegur einstaklingur er til þess að kaupa vöruna. Jákvæðar skoðanir eða upplifanir á

vörumerki gefur einstaklingum þá tilfinningu að ímynd vörumerkisins sé sterk.

Skoðanir annarra þurfa ekki að vera í talmáli, ef þú sérð mynd af eitthverjum sem þú hefur

verið að fylgja í langan tíma á samfélagsmiðlum og e.t.v. finnst áhugaverður einstaklingur þá

ertu líklegri til þess að kaupa vöruna heldur en ekki. Gæði þessarra skoðana eða umsagna22

skiptir einnig máli, en mat á gæðum þeirra eru oft persónubundin. einstaklingur fær kannski

meira út úr því að sjá vöruna á förnum vegi heldur en að lesa eitthvað um hana. Þessar

skoðanir geta verið greindar í nokkra þætti, gæði þekkingarinnar, trúverðugleiki, vald þess

einstaklings sem setur hana fram og hve áhugaverð skoðunin er á yfirborðinu hefur áhrif á

hversu vel notandi tekur í hana. En þeir notendur sem sjá þessi ummerki um þennan hóp,23

hvort það sé í gegnum myndir eða ummæli á myndunum, geta svo seinna meir skoðað

vörumerkið á sínum eigin forsendum og myndað sér sína eigin skoðun en sú vitund að

vörumerkið fái jákvæðna gagnrýni eða neikvæða hefur áhrif á skoðun þeirra. En gagnrýni

notenda sem þú þekkir ekki neitt nær bara ákveðið langt. Ef að einstaklingur sem þú þekkir

persónulega segir þér frá vörumerkinu með sannfæringarkrafti hefur það sterkari áhrif. Að

falast eftir skoðunum þeirra sem þú þekkir styrkir ímynd vörumerkis enn frekar því

auðveldara er að treysta þeim. Þessir einstaklingar geta betur sýnt fram á af hverju vörumerkið

hefur þetta sérstaka gildi fyrir þeim, og því er oftar sótt í skoðanir þeirra heldur en annarra. 24

Hve sterk ímynd vörumerkisins er ásamt jákvæðum upplifunum viðskiptavina kemur í veg

fyrir að tilvonandi viðskiptavinur finnist hann vera gera mistök eða að taka of mikla áhættu

með að kaupa sig inn í þann heim sem vörumerkið hefur upp á að bjóða. Þá má segja að hve

sterk ímyndin er gefur einstakling það tækifæri til þess að tengja hugsanir sínar og skoðanir

við ákveðna eiginleika vörumerkisins. Þessi tenging hefur þá áhrif á lokaákvörðunina, hvort25

þú viljir verða hluti af þessum heimi eða ekki. Ef vörumerki nær að gera sína ímynd svo

sterka að sá hópur sem er dreginn að því og verslar við það hefur ekkert nema góða hluti að

tjá,  þá eiga allir þeir sem eru að kynnast merkinu auðveldara með að kaupa sig inn í þeirra

25 N.H. Yunus og fleiri, „The mediating effect of brand image between electronic word of mouth and purchase
intention in social media.”

24 N.H. Yunus og fleiri, „The mediating effect of brand image between electronic word of mouth and purchase
intention in social media.”

23 N.H. Yunus og fleiri, „The mediating effect of brand image between electronic word of mouth and purchase
intention in social media.”

22 Owen M Hyatt, „Thank you @proletareart,” Mynd á Instagram, 7. nóvember 2021,
https://www.instagram.com/p/CV-4ahyJDhe/
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heim. Að jafningi mælir með vörunni hefur meiri áhrif á þig, gildi og ímynd vörumerkisins

heldur en hvernig vörumerkið sjálft markaðssetur sig. 26

2.3 Fylgjendur vörumerkis

Þær markaðs aðgerðir sem vörumerkið tekur sér fyrir hendi er það sem gerir vörumerkið að

því sem það er og verður. Vörumerki geta nýtt sér ákveða miðla til að skapa tilfinningaleg

tengsl á milli viðskiptarvinar og merkisins, skapað stemningu og hópa á netinu og í

raunveruleikanum. Vörumerki geta dregið að sér ákveðinn markhóp af viðskiptavinum,

óviljandi eða ekki en þau sterku eru þau sem hafa hnitmiðaðann hóp af fólki sem verslar

vöruna. Þessir hópar deila sérstakri meðvitund, siðum og hefðum og siðferðislegri ábyrgð.

Þeir myndast ósjálfrátt og eru óáþreifanlegir en deila sérstökum hugsunarhætti.27

Ef einstaklingur vill mynda vörumerki og byggir það út frá því umhverfi sem hann tilheyrir

þá getur sá einstaklingur ómeðvitað dregið að sér fleiri einstaklinga sem deila hans sjón.

Fatahönnuðir og fatabúðir reyna að þróa persónuleika fatamerkja í gegnum samfélagsmiðla

með því að hafa mikla virkni á þeirra aðgöngum. Þau setja inn myndir, myndbönd,

auglýsingar, það sem gerist á bakvið tjöldin o.fl. sem leiðir til þess að rödd fatamerkisins

myndast. Með stöðugum uppfærslum á aðgöngum þeirra myndast ekta samband á milli

fatamerkisins og þeirra einstaklinga sem versla við það. Þessir einstaklingar eru þá orðnir28

meðlimir að óáþreifanlegu samfélagi sem myndast við þróun vörumerkisins. Þessir meðlimir

hafa oft áhuga á því sama t.d. leitast í sambærilega heima sem gætu tengst vörumerkinu.

Einstaklingar sem stofna vörumerki þróa það með því að hanna, framleiða, deila og neyta

hluta út frá því umhverfi sem þeir tilheyra. Þessi samfélög myndast með þessari þróun og þau

bera með sér gildi sem er mikilvægt öllum meðlimum þeirra. Ásamt því eru þau eitt helsta

aðdráttarafl fyrir utanaðkomandi einstaklinga.29

Upplifanir viðskiptavina geta bæði verið eftir kaup á vörunni eða fyrir, ef þú sérð vöruna á

förnum vegi þá sérðu viðskiptavin sem er að taka þátt í þeim heimi sem varan tilheyrir og

getur dregið þig að henni. Þær merkingar og gildi sem vörumerkið tileinkar sér og með því

29 Johann Füller og fleiri, „How Brands Enchant: Insights from Observing Community Driven Brand Creation.”

28 Nawaz Ahmad, Atif Salman og Rubab Ashiq, „ The Impact of Social Media on Fashion Industry: Empirical
Investigation from Karachiites.”

27 Keller og Lehmann, „Brands and Branding: Research findings and Future Priorities.”

26 N.H. Yunus og fleiri, „The mediating effect of brand image between electronic word of mouth and purchase
intention in social media.”
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verða tengd við vörumerkið geta haft áhrif á þessar upplifanir og ýtt undir þróun þessarra

fylgjenda. Þessir fylgjendur sem myndast hjálpa til við að aðgreina vörumerki frá öðrum en

það sem getur ýtt undir myndun þeirra er sanngildi og nýsköpun þess hönnuða sem vinna hjá

vörumerkinu. Fylgjendurnir mynda með sér frelsi til þess að komast í burtu frá því sem þeim

finnst vera almennt eða grunnt í samhengi annarra vörumerkja.30

Fylgjendur þróa með sér ákveðnar hvatir og sérstaka hugmyndafræði sem þjónar þeim í

hag. Einkenni, kunnátta og sjálfstæði þeirra sem eru meðlimir í þessum hópum er drifkraftur

þeirra. Þeir reyna ekki að skjótast undan þeim stöðlum sem markaðurinn hefur sett, heldur

vilja þeir móta sín vörumerki út frá þessum stöðlum. Þeirra eigin hugmyndafræði stjórnar

markaðsaðgerðum þeirra og með því uppfylla þeirra þrá eða áhuga fyrir því sem þeir vilja

sýna heiminum. En vörumerkin þurfa að sýna fram á sanngildi sitt, þeir fylgjendur sem

myndast út frá vörumerkinu eru alltaf sannir sjálfum sér af því meðlimir þeirra trúa sínum

eigin hvötum. Ef að þessir fylgjendur ná að sleppa undan því að verða fyrir áhrifum þess að

mynda sig út frá viðskiptalegum tilgangi þá ýtir það undir traustið, mystíkina og merkingu

þeirra hópa. Fylgjendurnir eru mjög tryggir og hollir þess vörumerkis sem þeir tilheyra og það

mætti segja að þeir séu núna vörumerkið sjálft.31

Þau ofangreindu hugtök þ.e. gildi, sjálfsmynd og ímynd vörumerkis tengjast saman og

mynda undirstöðu vörumerkja. Gildi, sjálfsmynd og ímynd eru búin til úr þeim eiginleikum

og einkennum sem vörumerkið ber með sér og þróun þessarra þátta gerir vörumerkið einstakt

fyrir núverandi og tilkomandi viðskiptavinum. Þróun þessarra þátta getur átt sér stað í gegnum

markaðssetningu á samfélagsmiðlum, fylgjendur vörumerkis myndast út frá þeim aðgerðum

sem eigendur vörumerkja taka á samfélagsmiðlum og út frá því myndast netumtal í kringum

vörumerkið.

31 Johann Füller og fleiri, „How Brands Enchant: Insights from Observing Community Driven Brand Creation.”
30 Johann Füller og fleiri, „How Brands Enchant: Insights from Observing Community Driven Brand Creation.”
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3. Greining á Garrett Wilson og Marcel Everette
Í kafla þrjú verður stuðst við niðurstöður fyrri kafla til þess að rannsaka og komast að hvernig

þessir þættir birtast hjá fatahönnuðurinn Garrett Wilson og vörumerkinu hans Marcel

Everette.

3.1 Hönnuðurinn Garrett Wilson

Garrett Wilson er 27 ára yfirhönnuður og eigandi vörumerkisins Marcel Everette. Hann

fæddist í Houston, Texas en flutti til Los Angeles í Kaliforníu til þess að stofna Marcel32

Everette og komast nær þeim verksmiðjum sem hann var að vinna með fyrir fyrstu línuna

sína. Hann ólst upp í umhverfi sem kunni að meta fatahönnun en áhugi hans þróaðist fram úr33

því eina að vilja eignast flíkur og byrjaði að hanna og þróa sínar hugmyndir löngu áður en

hann stofnaði Marcel Everette. Þessi áhugi þróaðist svo í einskonar þráhyggju fyrir efnum34

og sniðum, fyrir honum snérist gerð flíkna ekki bara um innra útlit þeirra heldur hvernig þau

birtust að utan. Þau vörumerki sem hann komst í snertingu við voru ekki að gefa honum það35

sem hann leitaðist eftir eða vildi klæðast, svo hann ákvað þá að uppfylla sínar þarfir á sínum

eigin forsendum. Stuttu eftir stofnun Marcel Everette komst hann að því að þetta var hans

eigin leið til þess að tjá það sem honum fannst vanta í heim fatahönnunar og hans sýn. Hann36

sækir innblástur frá ýmsum miðlum en hlustar fyrst og fremst á sína eigin rödd og vinnur að

því markmiði að láta minna líta út fyrir að vera meira. Wilson fékk snemma áhuga á37

iðnaðarvélum og samband þeirra við mannfólk yfirhöfuð. Wilson minnist þess að vera ungur

og fylgjast með fólki vinna í verksmiðjum. Hvernig hendurnar þeirra litu út og hvernig

líkamar þeirra hreyfðust við notkun vélanna er eitthvað sem Wilson tók eftir og hefur borið

með sér síðan þá. Þessi hugmynd um sambandið á milli véla og þeirra sem nota þær varð svo

að veruleika og birtist í því sem Wilson tekur sér fyrir hendi og er undirstaða Marcel Everette.
38

38„Marcel Everette: Construction Zone,” Unnamed Project, https://www.unnamedproject.com/marcel-everette/
37 Francis Barrera, „Profile: Garrett Wilson.”

36 Christoper Fenimore, „In Medias Res: Garrett Wilson.”

35 Francis Barrera, „Profile: Garrett Wilson.”

34 Christoper Fenimore, „In Medias Res: Garrett Wilson.”

33 Francis Barrera, „Profile: Garrett Wilson,” Profile (blogg),
https://silver-league.com/pages/profile-garrett-wilson

32 Christopher Fenimore, „In Medias Res: Garrett Wilson,” In Medias Res (blogg), 25. febrúar 2019,
https://www.grailed.com/drycleanonly/in-medias-res-garrett-wilson
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3.2 Vörumerkið Marcel Everette

Marcel Everette var stofnað janúar 2018 en Wilson byrjaði að framleiða fyrir það árið 2015.

Hann hannaði og fullkláraði línu sem samanstóð af 55 mismunandi hlutum: flíkur, töskur,

húsgögn og skartgripir. Sú lína var sýnd í tískuvikunni í París 2019 en hann komst að því að39

smásölumarkaðurinn var ekki það umhverfi sem hann vildi að Marcel Everette myndi lifa og

dafna í. Þessi tilfinning hans leiddi hann til þess að selja þá hluti úr línunni sinni í litlum

sneiðum vegna möguleika þess til að þróa það samtal sem myndast á milli vörumerkisins og

þeirra sem tengja við eða vilja versla við Marcel Everette.40

Frá fæðingu vörumerkisins hefur Wilson náð að nýta sér þá miðla sem beintengja Marcel

Everette við þá einstaklinga sem vilja versla við það og skapað sterkt orðspor þess með því að

sýna fram á að sem hann gefur frá sér er sífellt í háum gæðastaðli. Eins og var nefnt áður41

fyrr þá dregur Wilson innblástur frá vélbúnaði, þeim hlutum sem hreyfast í vélunum og

eiginleika þeirra. Hugmyndin er sú að Wilson vill hanna flíkur sem tákna samband mannkyns

við iðnaðarvélar með því að nota allt frá dýrmætum steinefnum, málmblönduð efni o.fl. til

þess að flíkurnar hafi þann eiginleika að vera langlíf. Þessi harmónía sem ríkir á milli42

sambands okkar við vélar lét Wilson spyrja sig hvort að það væri hægt að klæðast sömu

málmum sem geta tekið líf okkar. Wilson hallast að því að hanna út frá nauðsyn frekar en í43

óhófi. Það sem skiptir hann hvað mestu máli er það hve mikil not einstaklingur getur fengið úr

þeim flíkum sem hann hannar. Wilson heillast af þeirri hugmynd að flíkin geti jafnvel lifað

lengur en sá sem eignast hana, því leggur hann mikið upp úr því að flíkurnar séu vel gerðar og

úr efnum sem endast manni lengi.44

Hver og ein einasta flík sem Wilson hannar inniheldur allt sem er honum mikilvægt í gerð

fatnaðar. Flíkurnar sýna þá fegurð sem hægt er að finna í praktíkinni, úthugsaðar og vandlega

unnar flíkur sem gerðar eru úr þykkum leðrum, þykkari ull, mjúkri en harðunni bómull ásamt

smáatriðum eins og aukin styrkleiki í saumunum sjálfum, siflurblönduðum þráðum og ítarleg

hugsun varðandi sniðin á flíkunum sýnir fram á nýsköpun og möguleika þeirra til að vera

44 Francis Barrera, „Profile: Garrett Wilson.”

43 Max Deleui,. „Marcel Everette - A Study of Natural Distortion,” Fashion Moves Forward, 27. apríl 2019,
https://fashionmovesforward.com/articles/2019/3/marcel-everette-a-study-of-natural-distortion

42 Christoper Fenimore, „In Medias Res: Garrett Wilson.”

41 Garrett Wilson, „Garrett Wilson: Head Designer and Owner at Marcel Everette.”

40 Francis Barrera, „Profile: Garrett Wilson.”

39 Garrett Wilson, „Garrett Wilson: Head Designer and Owner at Marcel Everette,” Linkedin prófíll,
https://www.linkedin.com/in/garrettewilson/
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tímalausar og gerir það t.d. að verkum að hægt er að klæðast þeim öfugsnúnum. Efnin sem45

hann notar eru ekki veðruð fyrirfram né eru flíkurnar unnar þannig að þær líta út fyrir að vera

mikið eldri en þær eru. Öllu heldur vill Wilson að þeir einstaklingar sem kaupa flíkurnar hafi

sjálfir áhrif á hvernig flíkin formast og aðlagar sig að þeir líkama sem er í þeim. Eftir margar46

umferðir af þrifum og notkun þeirrar flíkar sem einstaklingur kaupir sér verður hún einstök

fyrir hann. Samsetning fatnaðarins, kunnuleg snið, efnin sem hann notar og áferðir þeirra

ásamt því að hann vinnur allar sínar flíkur í hlutlausum litum skapar einkennandi eiginleika

Marcel Everette og sýnir fram á að þessar flíkur eru líklegar til þess að eignast ótímabundinn

stað í fataskáp þeirra sem kjósa að kaupa sig inn í heim Marcel Everette. 47

3.3 Gildi, sjálfsmynd og ímynd Garrett Wilson og Marcel Everette

Gildi vörumerkis eru þeir einkennandi eiginleikar sem viðskiptavinir fá að mynda sína skoðun

á og út frá því mynda gildi vörumerkisins. Sjálfsmynd vörumerkis er t.d. komin út frá

vörunum sem það framleiðir, hvaða eiginleika þær vörur bera með sér og ekki og í hvaða

samhengi þær tilheyra. Ímynd vörumerkis kemur út frá hvernig vörumerkið markaðssetur sig,

en upplifun viðskiptavina á þeim markaðs aðgerðum sem vörumerkið tileinkar sér myndar

þessa ímynd, þó eru eigandi vörumerkisins oftast að stjórna þeirri átt sem hann vill að

ímyndin fari. Í þessum kafla verður farið yfir hvernig þessi hugtök birtast hjá Garrett Wilson

og vörumerkinu hans, Marcel Everette.

3.3.1. Gildi.

Vörumerki gefa fyrirtækinu og viðskiptavinum það gildi sem það þarf til þess að standa uppi á

þeim markaði sem það tilheyrir. Wilson nýtir sér Instagram til þess að byggja upp sína

persónulega ímynd og sýnir fram á hvernig hann sjálfur tengist þeim heim sem vörumerkið

tilheyrir. Þetta gildi er svo nýtt á þann máta að vörumerkið fer að framleiða vörur út frá því48

gildi sem er nú þegar til staðar. Ef vörumerki getur staðið í sínar fætur þrátt fyrir mikla49

samkeppni þýðir það að það vörumerki er með sterkt gildi í augum viðskiptavina. Eiginleikar

49 Marcel Everette, Mynd á Instagram, 23. maí 2021, https://www.instagram.com/p/CPOcLIPDQU5/

48 Garrett Wilson, „Unreleased Piecework Corduroy Sample. Composed of 500+ individual tiles,” Mynd á
Instagram, 26. júní 2021, https://www.instagram.com/p/CQmFH3jD_EB/

47„Marcel Everette: Construction Zone.”
46 Max Deleuil, „Marcel Everette - A Study of Natural Distortion.”

45 Max Deleuil, „Marcel Everette - A Study of Natural Distortion.”
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sem eiga við ákveðið vörumerki og gera það heillandi í augum viðskiptavina eru dæmi um

þetta gildi og þeir þurfa ekki endilega að vera áþreifanlegir því gildið er hlaðið í öllum þáttum

vörumerkisins. Hvernig einstaklingar sem komast í kynni við Marcel Everette munu einnig50

kynnast Wilson og munu geta séð eiginleika sem eru ekki áþreifanlegir eða eða skrifaðir niður

sem eitthverjar reglur. Sú tilfinning sem einstaklingur fær við skoðun á litapallettunni sem

Wilson tekur fyrir er dæmi um einn óáþreifanlegan eiginleika. En litapalletan er einnig51

áþreifanleg þegar einstaklingur fær flík í hendurnar. Gildi vörumerkis gerir viðskiptavini kleift

að versla við það af sjálfsöryggi því það getur táknað gæði þess og því gert greinarmun á milli

þess vörumerkis og eitthvers annars samkeppnisaðila. Ef farið er yfir allan aðganginn hjá

Wilson þá tekur maður eftir að hann hefur lengi haldið í eitthvern ákveðinn hugarheim og sjá

má þróun hans sem einstakling. Að skoða þetta gefur til kynna að Wilson er sannur sjálfum

sér og því er hægt að treysta honum fyrir gæðum vörumerkisins. Það að vörumerki sé52

traustins vert minnkar líkur á því að viðskiptavinurinn fái þá tilfinningu að hann sé að gera

einhver mistök eða taka óþarfa áhættu og kemur auk þess í veg fyrir eftirsjá.53

3.3.2. Sjálfsmynd.

Líkt og var greint hér fyrir ofan í fyrsta kafla þá er sjálfsmynd vörumerkis búin til úr þeim

ýmsu eiginleikum sem vörumerki tileinka sér. Þeir einkennandi eiginleikar sem bæði Wilson

og Marcel Everette bera með sér eru t.d. litapallettan, hönnunarvenjur og áhersla Wilsons á að

flíkurnar eru með möguleikann að lifa lengur en sá sem klæðist þeim.  Sjálfsmyndin er svo

byggð upp með því að auglýsa eða markaðssetja þær vörur sem Wilson framleiðir. Wilson

kaus það að nota Instagram sem sinn miðil til þess að koma sér og sínu vörumerki áfram, en í

raun er fátt flokkað sem auglýsing á hans aðgöngum. Á hans persónulega aðgangi deilir hann

myndum af allt frá sér í fötum frá Marcel Everette til mynda sem sýna smáatriði í eitthverju

efni sem honum finnst áhugavert. En á aðgangi Marcel Everette deilir hann einungis því sem54

beintengist Marcel Everette. Innra og ytra útlit þeirra vara sem Wilson framleiðir eru hluti af

þessari sjálfsmynd. Marcel Everette er tiltölulega nýtt vörumerki og því er erfitt að meta þróun

þess. Hinsvegar gefur margt til kynna að vörumerkið eigi ekki að þróast í eitthverjar aðrar áttir

54 Garrett Wilson, Mynd á Instagram, 6.mars 2021, https://www.instagram.com/p/CMFwU2DgaFj/
53 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”

52 Garrett Wilson, „Four Pocket Gill Shirt, From the original MachinE collection, this article was initially
sampled in late 2017…” Mynd á Instagram, 21. ágúst 2021, https://www.instagram.com/p/CS2Pct1j5vh/

51 Garrett Wilson, Mynd á Instagram, 12. desember 2020, https://www.instagram.com/p/CItfRSxAGUp/
50 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”
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fyrir utan að framleiða fleiri hluti sem eiga sér stað í þeim heim sem Wilson hefur skapað í

kringum vörumerkið.55

Íhaldssemi Wilsons varðandi ákveðin gildi og eiginleika vörumerkisins ásamt hans eigin

persónulegu gildum sýnir fram á hans eigin sannfæringu um að það sem hann er að gefa frá

sér séu það sterkar hugmyndir að þær séu þess virði að halda þeim eins og þær eru. Efnaval56

og litir eru dæmi um þessar hugmyndir, þó eru þær líka dæmi um eitthvað sem gæti

auðveldlega breyst ef Wilson kýs svo. Sjálfsmyndin er búin til úr þessum þáttum: sýn

einstaklingsins sem þróar vörumerkið, menning vörumerkisins, staðfærslu þess og

persónuleika, sambönd þess og hvernig vörumerkið birtist í augum viðskiptavina. Sýn

einstaklingsins felur í sér tilgang tilveru vörumerkisins. Gildi vörumerkisins spilast inn í

menningu þess, en menningin stjórnar þeirri átt sem vörumerkið fer í. Wilson segist ekki57

hafa fundið það sem hann vildi sjá í fataiðnaðinum og því kom Marcel Everette til að vera því

mætti segja að það hafi verið tilgangurinn. Þó er líka hægt að álykta að tilgangurinn sé til58

þess að Wilson fái tækifæri til að tjá sýna listrænu sýn ásamt öðru.

Sú menning sem fylgir Wilson og Marcel Everette er sú menning sem á sér stað í kringum

Marcel Everette á samfélagsmiðlum, en það eru þeir hópar sem myndast í kringum

vörumerkið. Marcel Everette þrífst á Instagram og því er hægt að miða við þá menningu sem á

sér stað þar yfirhöfuð. Persónuleiki þess táknar þau tilfinningalegu einkenni sem vörumerkið

ber með sér. Persónuleikinn er oft kominn út frá þeim sem eiga vörumerkið sjálft, gildi og

menning þess einstaklings. Til eru nokkur viðtöl við Wilson og út frá þeim er hægt að sjá að59

eitthverju leyti hvernig persónuleiki hann er. Hann er frekar dularfullur, og hver og einn

verður að draga sínar eigin ályktanir á því hver hann er í raun og veru. Sýn og menning60

eiganda vörumerkis eru þeir þættir sem hafa áhrif á framþróun þeirra sambanda sem eru

innifalin í vörumerkinu, t.d. samband þess við viðskiptavini. Gott dæmi um samskipti Wilsons

við þá viðskiptavini sem hann hefur eignast er að hann deilir þeim myndum sem

viðskiptavinir setja af sér í flíkum frá Marcel Everette á Instagram. Hvernig vörumerkið birtist

60 Garrett Wilson, „27 today,” Mynd á Instagram, 25. nóvember 2020,
https://www.instagram.com/p/CIBsFvJA72V/

59 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”
58 Christoper Fenimore, „In Medias Res: Garrett Wilson.”

57 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”
56 Marcel Everette, „48” x 48,” Mynd á Instagram, 8. maí 2020, https://www.instagram.com/p/B_8A52yA2kc/

55 Christoper Fenimore, „In Medias Res: Garrett Wilson.”
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í augum viðskiptavina er komið út frá þeim þörfum og vonum sem viðskiptavinir hafa til

vörumerkisins.61

Hugmyndin á bakvið vörumerkið spilar einnig inn í sjálfsmynd þess. En hve sterk

hugmyndin er á bakvið tiltekið vörumerki gefur vörunum sterkari meiningu. Fyrst og fremst62

er hugmyndin á bakvið Marcel Everette að sýna fram á samband mannkyns við iðnaðarvélar63

en Wilson talar líka um að virkni flíknanna sé einnig undirstaða þess hönnunarferlis sem fer á

bakvið tjöldin. Ef vörumerki er með táknræna hugmynd, eins og harmónían á milli64

iðnaðarvéla og mannkyns, þá getur það vörumerki gefið viðskiptavini tækifæri til þess að vera

hluti af því táknræna, t.d. sérstökum hóp eða hlutverki. 65

3.3.3. Ímynd.

Vörumerki geta verið með ákveðinn persónuleika sem samanstendur af eiginleikum og

einkennum þess, þessi persónuleiki getur verið mikilvægari en þau tæknilegu atriði

vörumerkisins, t.d. gæði þess. Hughrif vörumerkis á þá einstaklinga sem komast í kynni við

vörumerkið geta verið frá ýmsum áttum. Þessi hughrif eða upplifun viðskiptavina mynda þá

þennan persónuleika eða ímynd sem vörumerkið hefur. Staðsetning vörumerkisins í

markaðslegu samhengi spilar líka inn í hvernig einstaklingur upplifar vörumerkið. Vörumerki

geta reynt sitt besta til þess að hafa áhrif á þeirra ímynd en í raun myndast hún út frá því sem

einstaklingur tengir við það.66

Sá hópur sem hefur myndast á Instagram í kringum Marcel Everette og Wilson og stjórnar

netumtalinu fer lengra út fyrir þann ramma að vera í flíkum frá honum. Wilson hefur

framkallað ákveðinn stíl eða formúlu, og það eru til dæmi um notendur á Instagram sem

fylgja þessari formúlu, en formúlan er hvernig myndin er sett upp, hvernig flíkum notandinn

er í og jafnvel hvernig aðilinn stendur. Þeir einstaklingar sem gætu talist sem jafningjar

Wilsons bera einnig með sér þennan stíl og um hefur myndast menning í þeirri senu sem þeir

tilheyra. Þrátt fyrir að þekkja ekki Wilson eða jafningja hans persónulega þá bera þeir með67

sér ákveðið gildi sem samanstendur af tölu fylgjenda þeirra og valdi í þessari senu.

67 Jakob Hetzer, „-”. Mynd á Instagram, 3. október 2021, https://www.instagram.com/p/CUksC4upji2/
66 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”
65 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”
64 Francis Barrera, „Profile: Garrett Wilson.”

63 „About,” Marcel Everette, https://www.marceleverette.com/pages/about

62 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”
61 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”
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Uppsetning þeirra mynda á þeirra aðgöngum gefa frá sér merki um að þeir tilheyri þessari

senu.68

Líkt og áður kom fram þá notar Wilson Instagram sem sinn miðil fyrir markaðssetningu.

En markaðssetning hans er mjög einföld og gefur viðskiptavininum tækifæri til þess að túlka

hana á sinn eigin máta. Hann sýnir sjálfan sig í þeim fötum sem hann hannar, hann hefur tengt

ákveðna litapallettu og umhverfi við þann heim sem hann hefur skapað og sjálfan sig og veitir

fólki innsýn í hvað honum finnst áhugavert í samhengi listrænnar sýnar hans á umhverfið sitt.

Endurteknar aðgerðir Wilsons á Instagram ítreka þá ímynd sem hann vill að eigi sinn stað í69

huga viðskiptavinar, samræmið á milli hans eigin persónuleika og því sem hann setur á

Instagram sannfærir fólk um að hvernig Marcel Everette og Wilson sjálfur birtist á Instagram

er trúverðug hlið á þeirra sjálf. Skynjun viðskiptavina á þeim aðgerðum sem Wilson tekur til70

þess að koma fram þeirri ímynd fyrir sig og Marcel Everette er það sem myndar ímyndina í

huga viðskiptavina. Í tilfelli Wilsons þá koma þessi hughrif frá hans persónulega aðgangi og

aðgangi Marcel Everette. Persónuleiki Wilsons og Marcel Everette er búinn til úr þeim

eiginleikum og einkennum sem hafa birst út frá þessum aðgerðum. Dæmi um eiginleika og

einkenni Marcel Everette er að fötin virðast bera með sér einkenni einkennisbúninga sem71

ýtir undir hugmynd um samheldni fyrir viðskiptavini sem ákveða að kaupa nokkrar flíkur frá

Marcel Everette. Staðsetning markaðsaðgerða hefur einnig áhrif á ímynd vörumerkis en

Wilson hefur talað um að hann sjái ekki fyrir sér að Marcel Everette eigi sér stað á hinum

almenna smásölumarkaði, frekar kýs hann að nota Instagram af því það beintengir hann og

Marcel Everette við þá einstaklinga sem vilja kynnast vörumerkinu betur og versla við það.72

Wilson framkvæmir þessar aðgerðir til þess að styrkja sína ímynd og vörumerkið sitt.

Túlkun og tenging viðskiptavina á þessum aðgerðum er það sem myndar ímyndina í raun og

veru. Aðilar sem heillast meira af mismunandi litum og óvenjulegri sniðum eru t.d. ólíklegri

til þess að ná að mynda eitthverja tengingu við Marcel Everette við fyrstu kynni og til

frambúðar. Ef einstaklingur heillast að hugmyndum um einkennisbúningum og

72 Francis Barrera, „Profile: Garrett Wilson.”

71 Marcel Everette, „Installment VIII,” Mynd á Instagram, 29. mars 2020,
https://www.instagram.com/p/B-VDfDJAmTc/

70 Garrett Wilson, „Thank you @gus_alva,” Mynd á Instagram,8. október 2020,
https://www.instagram.com/p/CGGDtioAbgQ/

69 Garrett Wilson, „Back Clip Denim Jacket” Mynd á Instagram, 15. apríl 2021.
https://www.instagram.com/p/CNsq4XdDUtA/

68 Fernando Rangel, „Who up.” Mynd á Instagram, 18. september 2020.
https://www.instagram.com/p/CFRNpjPBwC_/
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mónókrómískum litapallettum er sá aðili líklegri til þess að tengja við Marcel Everette. Ef

persónuleg gildi, sjónarmið og listræn sýn þess einstaklings sem kemst í kynni við Wilson eða

Marcel Everette er á svipuðum slóðum eða á sama veg þá er sá einstaklingur með sterkari

grundvöll en aðrir til þess að geta myndað eitthverja tilfinningalega tengingu við Marcel

Everette eða Wilson. 73

Það eru þrjár víddir af þessum tengingum en þær eru eiginleikar, kostir og afstöður.

Eiginleikar eins og litapalletta, snið og áferðir eru eitthvað sem er hnitmiðað en svo eru aðrir

eiginleikar eins og hvort að vörumerkið sé framúrstefnulegt eða klassískt. Eiginleikar geta

verið tengdir þeim vörum sem vörumerkið framleiðir eða t.d. á hvernig máta það notar

samfélagsmiðla. Það er t.d. eiginleiki sem á við Wilson, hann gæti kosið það að gefa frá sér

mikið meira, t.d. allt hönnunarferlið sitt, en í stað þess kýs hann að sýna litla hluta af

persónuleikanum sínum.74

Kostir vörumerkisins eru það sem viðskiptavinur fær út úr því að versla við það, hvernig eða

hversu vel vörumerkið uppfyllir þær þarfir sem viðskiptavinurinn hefur. Ef einstaklingur er

sannfærður um að hann þurfi eitthvað sem til dæmis stendur tímans tönn, er minimalískt, vill

góða þjónustu og er mögulega með þörf fyrir að tilheyra ákveðnum hópi þá býður Marcel

Everette upp á þá kosti fyrir þann einstakling.

Afstöður viðskiptavina gagnvart vörumerkinu eða þeirra vörum myndar seinustu víddina, en

mat þeirra kemur út frá þekkingu þeirra á vörumerkinu og þær tilfinningar sem myndast

gagnvart því.75

75 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”

74 Garrett Wilson, „Meet Ransom,” Mynd á Instagram, 24. júlí 2019,
https://www.instagram.com/p/B0T4GhSgrgM/

73 Keller og Lehmann, „Brands and Branding: Research findings and Future Priorities.”
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Lokaorð

Gildi, sjálfsmynd og ímynd eru þeir áhrifamestu þættir sem vörumerki geta stjórnað, því er

mjög mikilvægt fyrir ný vörumerki að spila spilin sín rétt svo að þessir þættir verði sem

sterkastir og hnitmiðaðir. Samfélagsmiðlar bjóða upp á gagnsæi fatamerkja.76

Markaðsaðgerðir fatamerkja geta verið grípandi fyrir notendur samfélagsmiðla og leyfir þeim

að hafa bein samskipti við þau fatamerki sem þeir fylgja og því er hægt að nota þá til þess að

styrkja þessa þætti. Hugmyndin á bakvið vörumerkið þarf að vera sterk og stefnuföst svo að

viðskiptavinurinn eigi auðveldara með að skilja þá þætti sem vörumerkið vill koma á

framfæri. Þær markaðsaðgerðir sem vörumerkið nýtir þarf að koma þessari hugmynd á

yfirborðið í hvert og eitt skipti sem það ákveður að setja mynd á Instagram. Sú tenging sem er

á milli þessarra þátta verður sterkari því lengur sem þetta samræmi gildir í ákvarðanatöku

þess. Sú aðferð sem einstaklingurinn tekur sér fyrir hendi, t.d. hvernig hann sýnir sig á77

Instagram þarf að vera með eitthvað táknrænt gildi og persónuleika sem viðskiptavinurinn

tengir við á tilfinningalegan máta og með því byggir upp traust gagnvart vörumerkinu. Þrátt

fyrir að tilvera Garrett Wilson og Marcel Everette sé tiltölulega nýtilkomin þá er hann gott

dæmi til þess að taka fyrir og greina. Allir þeir eiginleikar sem Wilson og Marcel Everette

bera með sér eru sterkir og hnitmiðaðir. Gildi Wilson og Marcel Everette virðist vera sterkt og

ódvínandi og hans fylgjendur halda áfram að  hafa samskipti og versla við Marcel Everette

vegna styrkleika þeirra einkenna sem Wilson og Marcel Everette bera með sér. Sjálfsmyndin

og ímyndin sem hann hefur byggt upp fyrir sig og Marcel Everette hefur náð að draga að sér

fylgjendur sem tengja við hann og hans gildi og þeir aukast með hverjum degi sem líður.

Þessir fylgjendur gera honum kleift að halda áfram að túlka sína listrænu sýn í þeim

verkefnum sem hann tekur sér fyrir hendi. Hvernig hann hefur notað Instagram til þess að

fleyta sér og Marcel Everette áfram er sterkt dæmi um hvernig má nota samfélagsmiðla til

þess að þróa þá persónu sem þú ert og vörumerkið þitt.

77 Shiva Nandan, „An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective.”

76 N.H. Yunus og fleiri, „The mediating effect of brand image between electronic word of mouth and purchase
intention in social media.”
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