Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Пословна економија
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Мастер академске студије
Назив предмета
Бренд менаџмент
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
9 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Услов
Упознати студенте са концептом и принципима брендинга и обучити их за планирање,
реализацију и контролу активности управљања брендом.
Циљ
предмета
Стечена знања, способности и вештине потребне за изградњу и одржавање успешних бренд
стратегија.
Исход
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживаЛитература
1

Концепт бренда. Област примене бренда - производ, услуга, организација, географска локација, особе,
идеје и трговачке марке. Развој бренда од производа преко робне марке. Креирање бренда. Вредност
бренда. Елементи бренда: име, лого, дизајн, личност, порука. Основ, суштина бренда. Позиционирање
бренда. Бренд идентитет. Планирање бренд идентитета. Бренд имиџ. Архитектура бренда. Емоционално
брендирање. Процес и инструменти комуникације бренда. Интегрисане маркетиншке комуникације.
Корпоративне комуникације. Интернет комуникације. Иновативне стратегије комуникације бренда.
Животни циклус бренда. Процес управљања брендом. Концепт реалне вредности бренда. Реална
вредност бренда за организацију. Реална вредност бренда за купце. Мерење вредности бренда. Стратегије
екстензије бренда. Бренд у међународном пословању. Глобални вс. локални бренд. Ефекат земље
порекла. Стратегије наступа бренда на међународном тржишту.

Упознавање са релевантним домаћим и међународним институцијама и организацијама.
Анализа примера из праксе. Развој елемената бренда. Развој комуникацијског микса бренда.
Развој стратегија бренда. Развој стратегија наступа на међународном тржишту. Израда и
одбрана пројектног рада.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
2

Остали часови

2
Предавања илустрована помоћним аудио-визуелним средствима, интерактивна дискусија, рад у малим
групама, решавање и представљање студија случајева, игра улога, самостално истраживање студената,
консултације у изради пројектног рада и самосталан рад студената кроз учење и израду пројектног рада.

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
предавања
5 писмени испит
практична настава
5 усмени испит
колоквијуми
20
семинари, студије случајева
20

поена

50

