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HISTORIA SAATHI & SAATCHI

 

  Przez pewien czas firma Saatchi & Sa-
atchi była najbardziej znaną agencją re-
klamową w świecie. Przedstawiająca 
mężczyznę w ciąży reklama, która miała 
zachęcić do planowania rodziny, była kon-
trowersyjna, ale przyniosła ogólnokrajową 
sławę małej agencji, kontrolowanej przez 
braci Charlesa i Maurice’a Saatchi. Udział 
tej agencji w zakończonej powodzeniem 
pierwszej kampanii wyborczej Margaret 
Thatcher w 1979 r. przyniósł jej rozgłos już 
nie tylko krajowy, ale i międzynarodowy.
Jednakże wspaniała reputacja nie za-
dowoliła braci Saatchi. Postanowi-
li oni stworzyć firmę międzynarodową.
  Pod koniec dziesięciolecia, zgodnie 
z dążeniem obu braci, Saatchi & Saat-
chi stała się pierwszą międzynarodową, 
interdyscyplinarną organizacją marke-
tingową i konsultingową. Miała też po-
ważne kłopoty finansowe. Pod presją 
bankierów i udziałowców bracia Saatchi 
zrzekli się kierowania firmą. Nowe kie-
rownictwo przystąpiło do demontażu 
imperium zrodzonego z wizji obu braci.
  Agencja Saatchi & Saatchi rozpoczęła 
działalność od stworzenia reputacji, której 
nikt w tej dziedzinie nie potrafił dorównać, 
oraz zespołu twórców, który wzbudzał 
ogromny podziw. Są to charakterystyczne 
zasoby skutecznej, profesjonalnej firmy 
usługowej. Kupowane przez braci Saatchi 
firmy charakteryzowały się dokładnie taki-
mi samymi zasobami. Największy ich za-
kup, firma Ted Bates, był jedną z najwięk-
szych i najbardziej szanowanych agencji 
reklamowych w USA. Na swoim rynku 
cieszyła się równie dobrą reputacją i nigdy 
nie było mowy o prowadzeniu przez nią 
działalności pod firmą Saatchi. Międzyna-
rodowi klienci nie składali nowych zamó-
wień połączonej agencji. W obawie przed 

konfliktem interesów wycofywali dotych-
czasowe, gdyż rozbudowana firma często 
już prowadziła sprawy ich konkurentów.
  Dążąc do osiągnięcia strategicznego 
celu - umiędzynarodowienia swej dzia-
łalności - Saatchi zapłacił wysoką cenę 
za uzyskanie kontroli nad innymi firma-
mi. Wewnętrzna słabość tej strategii nie 
ujawniała się przez pewien czas... Jednak 
z czasem przychody zmalały, a przed-
siębiorstwu pozostała góra długów i ko-
lekcja firm, co prawda dobrych, ale nie-
wartych zapłaconych za nie pieniędzy.
  Strategia życzeniowa zawiodła w Saatchi 
& Saatchi, gdyż osiągnięto cel, który nie 
był odpowiedni dla tej właśnie, konkret-
nej firmy. Strategia braci Saatchi została 
oparta na marzeniu, a nie na analizie kon-
kurencyjnych silnych stron przedsiębior-
stwa. Firma dostosowała się do realiów 
rynku dopiero w obliczu realnej groźby bli-
skiego załamania finansowego [Kay 1996]. 
  [Wkipedia] Aktualnie Saatchi & Saatchi 
to globalna sieć agencji reklamowej, po-
siadająca 140 biura w 76 krajach i ponad 
6500 pracowników. Została założona 
w 1970 roku w Londynie, ale teraz z sie-
dzibą w Nowym Jorku.Spółka była noto-
wana na giełdzie w Londynie do 2000 roku 
i przez pewien czas, była składnikiem 
indeksu FTSE 100. W 2000 roku, grupa 
została przejęta przez Publicis Groupe.
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