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NOWOCZENOŚĆ JAKO KATEGORIA STOSOWANA 
W BRANDINGU MARKI BMW 

 
Róża Klimczak 

 
Abstrakt 

Celem artykułu jest analiza nowoczesności jako kategorii semantycznej w brandingu 
marki BMW na podstawie katalogów reklamowych koncernu dostępnych na stronie 
internetowej. Artykuł podejmuje zagadnienia marki i brandingu i tłumaczy ścisły 
związek, który łączy marketing i reklamę z perswazyjnym aspektem języka, który, za 
pomocą tekstu, jest obecny w większości reklam. Nowoczesność jest bardzo istotną 
kategorią semantyczną stosowaną w brandingu marki BMW, pojawia się często i jest 
wyrażana pośrednio i bezpośrednio. Podstawą dla tej kategorii jest stereotypowe 
myślenie o cywilizacji z perspektywy jej ciągłego postępu, w wyniku którego zawsze to, 
co nowe jest nowsze jest postrzegane lepiej. To pozytywne postrzeganie marki jest 
istotą brandingu. 
 

Słowa kluczowe 

branding – reklama – marka – nowoczesność – semantyka 

 
agadnienia związane z marką mają charakter interdyscyplinarny – są pr-
zedmiotem badań specjalistów zajmujących się marketingiem i reklamą, 

psychologów, socjologów, a także językoznawców. Celem podjętych rozwa-
żań jest analiza nowoczesności jako kategorii semantycznej stosowanej 
w brandingu marki BMW. Materiał stanowią cztery wybrane katalogi rekla-
mowe samochodów marki BMW serii 5 i 61 dostępne na polskiej stronie in-
ternetowej koncernu (www.bmw.pl). 

Zagadnienie brandingu marek samochodowych poruszyła Grażyna Filip, 
badając personifikację stosowaną w brandingu, o czym będzie mowa niżej, 
oraz nazwy modeli samochodów – oba artykuły na przykładzie marki Vol-
kswagen (Filip, 2012, 2014). Zjawisko kreacji obrazu samochodów w rekla-
mie badał Rafał Zimny, który w profilowaniu obrazu samochodu zwrócił 
szczególną uwagę na ważny aspekt wartościowania (Zimny, 2008). W swojej 
książce badacz nawiązywał do artykułu Andrzeja Lewickiego, dotyczącego 
obrazu samochodu w sloganach reklamowych. Na podstawie analizy sloga-
nów w reklamach prasowych, autor zauważył, że zachodnie firmy, wraz ze 

                                                      
1 Materiał stanowią katalogi modeli samochodów: BMW serii 5 Limuzyna, BMW serii Touring, BMW 

serii 6 Cabrio i Coupé, BMW serii 6 Gran Coupé. 
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stereotypowym obrazem samochodu w reklamie, przynoszą hedonistyczny 
system wartości oparty na konsumpcjonizmie (Lewicki, 1998, s. 220 – 221). 

Rozważania należy zacząć od zdefiniowania pojęć branding i marka, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich zakresu. Jak podaje Matthew Healey, źró-
deł etymologicznych angielskiego słowa brand (czyli marka) należy dopatry-
wać się w staroskandynawskim lub germańskim rdzeniu burn, odnoszącym 
się do „znakowania” swojej własności, na przykład zwierząt, przez właściciela 
(Healey, 2008, s. 8). Na wspomniane oznaczenie, czyli pełnienie funkcji iden-
tyfikacyjnej, zwracają uwagę specjaliści, definiując markę jako „kombinację 
elementów: nazwy, logo, sloganu, dżingla, postaci, opracowaną w celu oznac-
zenia danego produktu” (Kall – Kłeczek – Sagan, 2013, s. 11); „zbiór elemen-
tów (...), które są rozpoznawalne przez konsumentów jako obecna na rynku 
dóbr i usług oferta, która posiada wyróżniający ją względem konkurencji wi-
zerunek” (Gorbaniuk, 2011, s. 22). Kształtowanie marki i budowanie jej obra-
zu w świadomości konsumentów, za pomocą utrwalania pozytywnego wize-
runku, to branding – technika dążąca do zawiązania relacji między klientem 
a marką oraz do lojalności wobec marki i jej produktów (Filip, 2014, s. 154; 
Wheeler, 2009, s. 6). Branding jest rozbudowanym procesem, podczas które-
go można wyróżnić sześć etapów, przez Olega Gorbaniuka nazywanych „cyk-
lami życia” marki, spośród których cztery pierwsze są nazywane brandingiem 
klasycznym, a dwie ostatnie – postmodernistycznym: 
a) faza pierwsza – produkt jest oznakowany za pomocą logo i nazwy, ale nie 

jest odróżniany od innych, konsumenci decydujący się na zakup kierują 
się kryterium użyteczności; 

b) faza druga – nazwa marki nadal służy identyfikacji produktu o określo-
nych cechach, ale powoli staje się gwarancją jakości produktu; 

c) faza trzecia – marka nabiera właściwości autoekspresyjnych, może być 
traktowana jako osobowość (w reklamach nacisk jest położony na oddzia-
ływanie emocjonalne na konsumenta oraz ukazanie społecznych kontek-
stów korzystania z produktów danej marki); 

d) faza czwarta – stworzenie bliskiej relacji konsument – marka jest oparte na 
zabiegach w wysokim stopniu personifikujących markę, która staje się 
ikoną, pozwalającą kreować tożsamość konsumenta i oznacza określone 
wartości czy styl życia; 

e) faza piąta – marka staje się punktem odniesienia dla całej polityki firmy, 
a konsumenci mogą mieć wpływ na wizerunek marki; 
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f) faza szósta – wybór marki wykracza poza strategie marketingowe i komer-
cję, odnosi się do kwestii politycznych i społecznych (Gorbaniuk, 2011, 
s. 23 – 24). 
Specjaliści podkreślają proces poszerzenia zakresu pojęcia marki2 – od 

oznaczenia produktów materialnych, przez odniesienia do usług, korporacji, 
organizacji, po miasta, kraje, regiony, drużyny sportowe, wydarzenia oraz 
osobistości związane ze światem sportu i kultury, a nawet kościoły (Healey, 
2008, s. 44 – 47; Gorbaniuk, 2011, s. 22 – 23). 

Aspekt językowy i jego perswazyjne możliwości wykorzystywane w re-
klamie są istotnym elementem brandingu. O ścisłej zależności występującej 
pomiędzy językiem a reklamą pisał Jerzy Bralczyk, twierdząc, że bardzo 
rzadko komunikat reklamowy całkowicie rezygnuje z tekstu językowego, 
a sam tekst, zredukowany do chociaż jednego słowa, pojawia się właściwie 
zawsze. Stąd, jak stwierdza badacz, „reklamowe chwyty i sposoby użycia ję-
zyka tworzą zbiory praktycznie nieskończone” (Bralczyk, 2004, s. 7 – 9). 

W słownikach języka polskiego znajdują się następujące definicje leksemu 
nowoczesny – ‘właściwy nowym czasom, współczesny, teraźniejszy’ (USJP, 
2003, s. 1232); ‘coś co jest nowoczesne, jest zgodne z najnowszymi tenden-
cjami i osiągnięciami w jakiejś dziedzinie’ (ISJP, 2000, s. 1047). Nowoczesność 
produktu jest jedną z kategorii semantycznych często stosowanych w tek-
stach reklamowych. Kazimierz Ożóg, obok nowoczesności, wymienia nastę-
pujące kategorie semantyczne: tradycji (przeszłości); natury, naturalności wy-
robu; wygody, luksusu, skuteczności; ceny (Ożóg, 2001, s. 105). Kategoria 
nowoczesności ma najliczniejszą reprezentację leksykalną i silne działanie 
perswazyjne. Przypisanie cechy nowości do produktu ma jednoznacznie 
określić jego pozytywną wartość i przekonać konsumenta do zakupu. U pod-
staw kategorii nowoczesności leży stereotypowe przekonanie o ciągłym po-
stępie cywilizacyjnym, zgodnie z którym nowe zawsze będzie lepsze niż stare 
(Ożóg, 2001, s. 106 – 107). 

Pozytywne konotacje kategorii nowoczesności są często wykorzystywane 
w brandingu marki BMW. Określenia świadczące o przynależności do tej 
kategorii można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 
− implikujące nowoczesność wprost, 
− implikujące nowoczesność pośrednio. 

                                                      
2 Matthew Healey jednoznacznie odnosi się do granic pojęcia marki, pisząc, „Co może mieć markę? 

W zasadzie wszystko: produkty, usługi, organizacje, miejsca i ludzie. Nawet Ty” (Healey, 2008 s. 6). 
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Do pierwszej grupy zaliczają się leksemy nowoczesność/nowoczesny, 
które w zebranym materiale pojawiły się 25 razy i, co ciekawe, nie stanowią 
większości.3 Funkcjonują jako określenia w obrębie poszczególnych kategorii 
tematycznych, co ilustrują poniższe przykłady:4 
a) Kategoria tematyczna techniki/technologii: 

 
1. W BMW serii 5 Limuzyna masz do dyspozycji super nowoczesne technologie, na 

których zawsze można polegać. (5a: 36) 
2. Zapraszamy do skorzystania z nowoczesnych technologii w celu konfiguracji swojego 

osobistego BMW (...) (5a: 71) 
3. To znaczny postęp, ale nowoczesna technologia diodowa jeszcze go przewyższa: BMW 

serii 6 Coupé i Cabrio z opcjonalnymi adaptacyjnymi reflektorami diodowymi 
pozwalają spojrzeć na świat w zupełnie innym świetle. (6a: 20) 

4. Nowoczesna technika w pełni służy tu kierowcy i jest przy tym bardzo atrakcyjna 
wizualnie. (6a: 41) 

5. Nowa koncepcja napędu łączy radość z jazdy i nowoczesność. (5a: 27) 

 
b) Kategoria tematyczna właściwości wizualnych, wyglądu, w której nowoc-

zesność konotuje estetykę: 
 
6. Połączenie jasnej kolorystyki, opcjonalnych foteli sportowych w skórze nappa Exclusive 

w kolorze kości słoniowej i opcjonalnych jasnych listew wewnętrznych z drewna 
szlachetnego Fineline daje atrakcyjny i nowoczesny wygląd. (5a: 41) 

7. System Bang & Olufsen High End Surround Sound to również prawdziwa przyjemność 
dla oka: dzięki wysmakowanej, nowoczesnej stylistyce. (6a: 27) 

8. Wnętrze z tapicerką ze skóry nappa Exclusive w kolorze cynamonowego brązu i 
listwami wewnętrznymi z amerykańskiego dębu ma nowoczesny charakter (...). (6a: 
42) 

9. Nowoczesny i stylowy wygląd BMW serii 5 Touring jest w dużej mierze efektem 
dbałości o detale. (5b: 5) 

10. Projektantom BMW udało się płynnie połączyć nowoczesny, w pełni automatyczny 
miękki dach z eleganckim kształtem karoserii. (6a: 5) 

 
O personifikacji jako jednym ze sposobów brandingu, na przykładzie mar-

ki Volkswagen, pisała szerzej Grażyna Filip. Według badaczki, dzięki perso-
nifikacji samochodu i charakteryzowaniu go jako osoby, można analizować 
cechy pojazdu w kontekście ról społecznych, jakie pełni (Filip, 2014, s. 158 – 
159). W materiale badawczym pojawiają się przykłady stanowiące dowód 
stosowania personifikacji również w brandingu marki BMW. Zgodnie z zało-

                                                      
3 W dalszej części artykułu następuje nawiązanie do leksemów innowacja i innowacyjny, których 

frekwencja stanowi 63 użycia. 
4 W niniejszej rozprawie zaprezentowane są wybrane przykłady – rozbudowane rozważania na temat 

kategorii nowoczesności będą stanowić fragment przyszłej pracy doktorskiej autorki. 
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żeniem personifikacji jako nadawaniu przedmiotom cech lub umiejętności 
ludzkich, warto przyjrzeć się poniższemu przykładowi przez pryzmat 
słownikowej definicji odnoszącej się do leksemu nowoczesny w kontekście 
człowieka – ‘nowoczesny człowiek żyje i myśli według nowego stylu życia, 
zgodnie z najnowszymi tendencjami w technice (...)’ (ISJP, 2000, s. 1047). 

 
11. Samochód wyróżnia się sportowym charakterem, elegancją, pewnością siebie i przede 

wszystkim nowoczesnością. (5a: 5) 

 
Warto zauważyć, że personifikacja w brandingu marek samochodowych 

nie dotyczy tylko samych samochodów, o czym świadczy wyrażenie 
wchodzące w skład kategorii tematycznej techniki/technologii: „szereg 
opcjonalnych innowacyjnych technologii troszczy się o to, aby kierowca 
mógł cieszyć się każdym przejechanym kilometrem” (6a: 37). 

Do grupy nazywania nowoczesności wprost zaliczają się wyrażenia z lek-
semami innowacja/innowacyjność, zgodnie z definicją słownikową traktowa-
ne jako synonimy dla słowa nowoczesność – innowacja to ‘wprowadzenie 
czegoś nowego; nowatorstwo; rzecz nowo wprowadzona, nowość’ (USJP, 
2003, s.113). Leksemy innowacja/innowacyjny pojawiają się również 
w obrębie kategorii tematycznej techniki/technologii, o czym świadczą 
przykłady poniżej: 

 
12. Przykładem tego są liczne innowacje techniczne takie jak usługi Connected Drive, 

różne aplikacje lub opcjonalny system asystujący kierowcy plus. (5a: 5) 
13. W BMW serii 5 Limuzyna szereg opcjonalnych innowacyjnych technologii przyczynia 

się do tego, że możesz cieszyć się każdą jazdą. (5a: 35) 
14. A opcjonalne reflektory w innowacyjnej technologii diodowej dają nie tylko absolutnie 

czyste, białe światło precyzyjnie oświetlające jezdnię, ale i zdecydowane spojrzenie, 
które wyraża dynamikę i daje charyzmatyczny przód auta. (5b: 6) 

15. W kokpicie BMW serii 5 Touring czeka na Ciebie nie tylko innowacyjna technika, ale 
i doskonała rozrywka z opcjonalnym systemem rozrywki online w BMW 
ConnectedDrive. (5b: 14) 

16. Model 640i oferuje takie innowacje jak technologia BMW TwinPower Turbo, łącząca 
Valvetronic, High Precision Injection i turbosprężarkę TwinScroll. (6a: 9) 

17. Kształt BMW serii 6 Coupé i Cabrio znajduje kontynuację wewnątrz auta i tworzy ramy 
dla innowacyjnych technologii. (6a: 22) 

18. BMW serii 6 Coupé i Cabrio dostarczają naprawdę wyjątkowych wrażeń: dynamiczna 
stylistyka, innowacyjne technologie i fascynujące detale. (6a: 26) 

19. Dają one nie tylko charakterystyczne oświetlenie – światła mijania i drogowe 
wykonane są w innowacyjnej technologii diodowej – ale mają też zintegrowane 
reflektory adaptacyjne. (6a: 6) 
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Do kategorii tematycznej techniki/technologii można również zaliczyć 
przykłady z wyrazami funkcja, system, rozwiązanie, których nowoczesność 
jest wielokrotnie określana za pomocą przymiotnika innowacyjny. W mate-
riale badawczym brak wyrażeń innowacja/innowacyjny, które odnosiłyby się 
do kategorii wyglądu samochodu. Pojawiają się jednak przykłady, w których 
wspomniane leksemy są określeniami konkretnych elementów składowych 
samochodu: 

 
20. Ten innowacyjny akumulator ładowany jest podczas jazdy poprzez odzysk energii 

hamowania, a więc wtedy, gdy kierowca zdejmuje nogę z gazu lub hamuje. (5a: 32) 
21. Innowacyjne i zoptymalizowane aerodynamicznie obręcze kół ze stopów lekkich (...) 

(5a: 32) 

 
Dla wyrażenia nowoczesności używane są synonimy wyrazu nowoczesny 

– wizjonerski, postępowy, nowatorski. Wymienione określenia w zebranym 
materiale mają zawsze formę przymiotnika, co ilustrują poniższe przykłady: 

 
22. W oparciu o filozofię Efficient Dynamics BMWi tworzy nowe, wizjonerskie koncepcje 

pojazdów elektrycznych, takie jak BMWi 3 czy BMWi 8. (5a: 27) 
23. BMW Vision ConnectedDrive jest wizjonerskim roadsterem o stylistyce, która 

fascynuje już na pierwszy rzut oka. (6a: 28) 
24. Bardziej postępowe i funkcjonalne BMW serii 5. (5b: 16) 
25. Już wtedy konstrukcja z aluminiową skrzynię korbową i dwoma podwójnymi gaźnikami 

była bardzo nowatorska. (6b: 43) 
26. W rezultacie powstał samochód, jakiego w tej formie jeszcze nie było – połączenie 

nowatorskiego charakteru stylistyki, bezkompromisowo sportowych właściwości i 
eksklu-zywnej elegancji. (6b: 3) 

 
Nowoczesność nazywają również wyrażenia z przymiotnikiem nowy, zde-

finiowanym następująco w Innym słowniku języka polskiego: ‘słowo nowe 
odnosimy do nowych zjawisk, które się pojawiły, nowych tendencji, idei lub 
sytuacji; jeśli ktoś robi coś po nowemu, to robi to nowocześnie, inaczej niż 
dotąd’ (ISJP, 2000, s. 1048). Oto przykłady analizowanych wypowiedzi: 

 
27. Inteligentne zarządzanie energią na nowym poziomie. (5a: 4) 
28. BMW 535i to nowy wzorzec wydajności i dynamiki pośród wszystkich modeli BMW 

serii 5. (5a: 20) 
29. Odkryj wydajność na nowo. (5a: 20) 
30. Nowa koncepcja napędu łączy radość z jazdy i nowoczesność. (5a: 27) 
31. Poprzez zapewnienie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw oraz uzu-

pełniających usług mobilnościowych BMWi na nowo definiuje pojęcie mobilności. (5a: 
27) 

32. Z opcjonalnym systemem nawigacyjnym Professional nowej generacji lub z funkcją TV 
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ekran ma przekątną 10,2 cala i wyposażony jest w dodatkową galwanizowaną ramkę. 
(6a: 58) 

33. Silniki BMW serii 6 Coupé i Cabrio nie tylko gwarantują wybitne osiągi, ale i dają nowe 
możliwości. (6a: 14) 

34. To dla nich BMW przygotowało nową interpretację Coupé, tworząc czterodrzwiowe 
auto, które poprzez swoją fascynującą dynamikę i estetykę pozwala co dzień na nowo 
odkrywać radość z jazdy. (6b: 5) 

35. W tym bezpośrednim wtrysku benzyny najnowszej generacji wtryskiwacze 
umieszczone są w bezpośrednim sąsiedztwie świec zapłonowych. (6a: 33) 

 
Nowoczesność może być również implikowana pośrednio w zestawieniu 

ze wspomnianą wcześniej kategorią tradycji (przeszłości) przez: 
 

a) Opozycję do przeszłości: 
 
36. W przeciwieństwie do tradycyjnych, hydraulicznych układów kierowniczych elektryczne 

wspomaganie kierownicy zużywa energię tylko podczas poruszania kierownicą. (6a: 
33) 

 
b) Połączenie kategorii nowoczesności z kategorią tradycji, które umożliwia 

użycie pozytywnych konotacji obu kategorii bez wykluczania żadnej z 
nich: 
 
37. Tym samym nowy wyświetlacz idealnie wpisuje się w długą tradycję BMW orientacji 

na kierowcę. (6a: 41) 

 
Na podstawie analizy materiału można wyróżnić kolejną kategorię 

semantyczną, obok kategorii nowoczesności i tradycji – silnie związaną 
z dwoma poprzednimi – kategorię przyszłości. Jej stosowanie ma silne 
oddziaływanie perswazyjne – to, co nowe jest lepsze niż stare, ale to, co będzie 
okaże się jeszcze lepsze. Takie działanie ma za zadanie utrwalić w umysłach 
konsumentów ciągły rozwój marki i pewność o dołożeniu wszelkich starań, by 
stale podnosić jakość produktów. Poniżej adekwatne przykłady: 

 
38. A to dopiero początek – w przyszłości pojawią się jeszcze inne funkcje i aplikacje. (5a: 

23) 
39. W ramach BMW Efficient Dynamics firma BMW pracuje stale nad innowacjami, aby 

móc w przyszłości zapewnić mobilność bez emisji spalin. (5a: 27) 
40. Poprzez tę technologię napędu BMW realizuje wizję całkowicie elektrycznej jazdy 

w segmencie premium i toruje drogę dla bezemisyjnej jazdy w przyszłości. (5a: 27) 
41. Odpowiedzialne kształtowanie przyszłości. (5a: 70) 
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Funkcję pośredniego nazywania nowoczesności pełnią wyrażenia z liczeb-
nikiem pierwszy, czyli ‘taki, przed którym nie było innych podobnych’ [NSJP 
2003: 657]. Ilustrują to wybrane fragmenty: 

 
42. Napęd na cztery koła oferowany po raz pierwszy w BMW serii 6 i po raz pierwszy 

w kabriolecie BMW, idealnie dostosowuje się do nawet najtrudniejszych warunków 
drogowych, zapewniając zawsze maksymalną trakcję. (6a: 37) 

43. BMW serii 6 Gran Coupé to pierwsze czterodrzwiowe Coupé firmy BMW, które 
w niespotykany dotąd sposób łączy ekskluzywną elegancję ze zwinną dynamiką. (6b: 11) 

 
Przedstawiony materiał dowodzi istotnej roli kategorii nowoczesności 

w brandingu marki BMW. Nowoczesność jest wyrażana często i na różne 
sposoby po to, by trwale wpisać się w obraz tej marki. Co ciekawe, w przy-
kładach zawierających określenia nowoczesności pojawiają się sformułowania 
świadczące o tym, że nowoczesność w BMW to standard: „(...) pakiet techno-
logiczny zawierający innowacje takie jak technologia BMW TwinPower Tur-
bo (...). I to standardowo w każdym BMW (5a: 27)”; „Doskonałe właściwości 
jezdne oraz innowacyjne elementy wyposażenia to tutaj standard (5a: 36)”. 
Takie działanie utrwala pozytywne skojarzenia z marką i podnosi jej wartość 
w oczach konsumenta, spełniając tym samym podstawowe założenia 
brandingu. 
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Modernity as a Semantic Category in Branding of BMW 

Abstract 

The aim of the paper is an analysis of modernity as a semantic category in branding of 
BMW based on the catalogues available on the Polish website of the producer. The 
paper discusses definitions of brand and branding and explains a strong connection 
between marketing, advertising and the persuasion aspect of language which is present 
in most of the ads. Modernity is very important in BMW’s branding, it is phrased in 
direct and indirect way and used very often. The basis for this category is stereotyping 
of civilization from the perspective of its continuous progress, by which new and 
modern is seen as something better by consumers. This positive perception is the 
essence of branding. 
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