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برند چیست؟

هاست که علم برندسازي به عنوان ابزاري براي  ایجاد تمایز میان کاالهاي یک تولیدکننده از سایر قرن
» Brander«اي در زبان اسکاندیناوي قدیم تحت عنوان ي برند از واژهواقع واژهتولیدکنندگان مطرح است. در 

گیرد. آن زمان (و امروزه) دامداران براي متمایز ساختن حیوانات خود کردن یا سوزاندن) ریشه می(به معناي داغ
کردند.از سایرین، مهر مشخصی را روي بدنشان داغ می

نام، واژه یا عالمت، نماد، طرح یا ترکیبی از تمامی «، برند عبارت است از: 1کاطبق تعریف انجمن بازاریابی آمری
این عناصر که به منظور شناسایی کاالها و خدمات یک فروشنده (یا گروهی از فروشندگان) با هدف ایجاد تمایز 

»گیرد.مورد استفاده قرار میدر عرصه رقابت 

یابی، نام، لوگو یا نماد جدیدي را براي محصول جدیدي ایجاد از دیدگاه تکنیکی، هر زمانی که متخصص بازار
کند، یک برند آفریده است.می

دهند که این نام توانسته باشد با وجود این بسیاري از مدیران، واژه برند را تنها زمانی مورد استفاده قرار می
از برند و مفهوم AMAمیان تعریف محبوبیت و اعتباري در عرصه بازار براي خود پیدا کند. به همین دلیل باید

این واژه در سطح صنعت تمایز قائل شویم.

ي برند از دیدگاه مشتريهارزش ویژ

شوند؟ وچه عواملی باعث ایجاد قدرت برند می«شود: اغلب در بحث برندها، دو سوال اصلی در ذهن ایجاد می
براي پاسخ به این دو سوال، مدل ارزش ویزه برند از دیدگاه »توان برند قدرتمندي ایجاد کرد؟میچگونه
کنیم.) را معرفی میCBBEها (مدل مشتري

١ . American Marketing Association (AMA)



هاي سازمان است. ي فعالیتهها، جوهرها براي جلب رضایت آنها و سازمانهاي مشتريدرك نیازها و خواسته
به طور کلی دو سوال اساسی پیش روي بازاریابان عبارتند از:

هاي مختلف، این مفهوم براي مشتریان چه مفهومی دارند و چگونه با توجه به نیازهاي مشتريبرندها
متفاوت است؟

گذارد؟هاي بازاریابی تاثیر میها نسبت به فعالیتهاي آنها از برند بر واکنشچگونه برداشت مشتري

هاي ها و تجربهها، شنیدهدیدهها، احساسات، بر این است که قدرت برند در پس آموختهCBBEاساس مدل 
ها دارد. چالش اساسی پیش ها از برند نهفته است. به عبارت دیگر، قدرت برند ریشه در ذهن مشتريمشتري

هاي مناسبی را از ها تجربهروي بازاریابان در ایجاد برند قدرتمند، کسب اطمینان از این نکته است که مشتري
ها افکار، آورند؛ به نحوي که در ذهن آنبازاریابی به دست میمحصوالت، خدمات و سایر محصوالت 

شود.ها و اعتقادات مطلوبی از برند ایجاد میاحساسات، تصورات، باورها، نگرش

سه عنصر کلیدي از تعریف ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتري عبارتند از:

تاثیرات متفاوت)1
ها دارد. اگر هیچ تفاوتی در مشتريهايها در واکنشارزش برند ریشه در وجود تفاوت

ها تواند به آنها وجود نداشته باشد، هر محصول بی نام و نشانی میهاي مشتريواکنش
فروخته شود. در چنین حالتی رقابت تنها بر سر قیمت است.

دانش برند)2
این شود وها از برندها ایجاد میها، در نتیجه آگاهی و دانش آنها در واکنش مشتريتفاوت

اند و اند و شنیدهاند، دیدهاند، حس کردهها در مورد یک برند آموختهبدان معناست که آنچه آن
اند، در شکل دهی و ایجاد هایی که در طول زمان به دست آوردهبه طور کلی تمام تجربه

رکت هاي بازاریابی شها تاثیرگذار است. به بیان دیگر اگر چه فعالیتهاي مختلف در آنواکنش
گذارد، تصمیم خرید تاثیر میبرآنچه در نهایت تاثیرات بسزایی روي ارزش ویژه برند دارد، اما 

ها از برند است.ذهنیت و تفکرات مشتري



هاي بازاریابیها به فعالیتهاي مشتريواکنش)3
در احساسات، -که عامل ایجاد ارزش ویژه برند هستند–ها هاي متفاوت مشتريواکنش

هاي تاثیرگذاري برندها نظیر انتخاب ادراکات، ترجیحات و رفتارهاي مرتبط با تمامی جنبه
هاي پیشبرد فروش و ها نسبت به فعالیتبرند، به خاطر آوردن برند در لحظه خرید، پاسخ

شود.ها از تعمیم برندها منعکس میارزیابی آن

هاي آگاهی از برند:مزیت

شوند:کنندگان به سه دسته کلی تقسیم میباال از برند در ذهن مصرفهاي ایجاد سطح آگاهی مزیت

هاي ناشی از یادگیريمزیت)1
گذارد و بدین ترتیب بر تصویر گیري و قدرت تداعیات ذهنی تاثیر میآگاهی از برند بر شکل

کننده از برند موثر است. براي ایجاد تصویر ذهنی مناسب از برند، بازاریابان قبلذهنی مصرف
کننده ایجاد کنند تا بتوانند به از هر چیز باید بتوانند یک گره اطالعاتی از آن در حافظه مصرف

سادگی در شیوه یادگیري وي تاثیر بگذارند و به تدریج تداعیات ذهنی بیشتري را از برند خود 
. اگر ستا» کنندهنام برند در ذهن مصرفثبت«ایجاد کنند. گام اول، در ایجاد ارزش ویژه برند، 

شود.عناصر مناسبی انتخاب شده باشند، این کار به سادگی انجام می
هاي ناشی از تاملمزیت)2

کنندگان هنگام خرید باید به برند توجه کنند تا بتوانند با بررسی تاثیر آن بر ارضاي مصرف
تنها کنندگان به ندرتنیازهاي خود، آن را انتخاب کنند. تحقیقات متعدد نشان داده که مصرف

اي از برندها را در ذهن خود دارند که هنگام خرید یا سایر به یک برند وفادارند؛ بلکه مجموعه
-ها را انتخاب میکنند و در نهایت یکی از آنها را مورد تامل قرار داده و بررسی میموارد آن

که شودموجب می» مجموعه مورد تامل مشتري«کنند. بر این اساس، قرار گرفتن برند در 
ها کمتر شود.برندهاي رقیب به ندرت مورد توجه قرار گیرند و میزان یادآوري آن



انتخابازهاي ناشیمزیت)3
 سومین مزیت دستیابی به میزان آگاهی باال نسبت به برن بر انتخاب برند تاثیر بسزایی گذاشته و

تداعیات ذهنی دیگري دهد؛ حتی اگر فرد هیچ آن را در راس مجموعه مورد تامل فرد قرار می
کنندگان در بسیاري از نسبت به آن نداشته باشد. به عنوان نمونه، این نکته ثابت شده که مصرف

دهند.تصمیمات خرید، فقط برندهاي آشنا و معتبر را مورد بررسی قرار می

ایجاد برند قدرتمند

هاي چهارگانه در برندسازيگام

سازي موفق هر یک از دارد. پیادهدرپی معرفی میایجاد برند را به عنوان فرآیندي شامل چند گام پیCBBEمدل 
ها عبارتند از:ها به موفقیت در اهداف گام قبلی وابسته است. این گاماین گام

در ها و ایجاد تداعیاتی از برند اي تنگاتنگ میان هویت برند و مشتريحصول اطمینان از وجود رابطه)1
ها و طبقه محصولها با توجه به نیازهاي خاص آنذهن مشتري
مند باشد، از سطح برندي که از عمق و وسعت آگاهی زیادي در ذهن مصرف کننده بهره

برخوردار است؛ به نحوي که مشتري همواره به خرید آن اقدام کند و در 2برجستگی باالیی
یشد. برجستگی برند نخستین گام مهم در ها و شرایط مصرف به آن بیندبسیاري از موقعیت

ها در دستیابی به ارزش ویژه برند است، اما همیشه کافی نیست. براي بسیاري از مشتري
هاي متعدد، سایر مالحظالت نظیر مفهوم یا تصویر ذهنی از برند، نیز نقش بسزایی موقعیت

عملکرد برند و تصورات بادارند. مفهوم برند از دو عنصر اصلی یعنی تداعیات ذهنی مرتبط
ها توانند به صورت مستقیم (برگرفته از تجربهذهنی از آن تشکیل شده است. این تداعیات می

هاي تبلیغاتی یا هاي قبلی مشتري با برند) یا به صورت غیر مستقیم (تحت تاثیر آگهیو تماس
... ) شکل گیرند.

٢ . Brand Salience



با ایجاد ارتباط استراتژیک میان مجموعه تداعیات هاایجاد و تثبیت مفهوم جامع از برند در ذهن مشتري)2
هاي محصولملموس و ناملموس از برند با برخی از ویژگی

ها نسبت به این هویت و مفهوم برندهاي مناسب مشترياستخراج واکنش)3
ترین انواع هیجانات و احساسات در بحث برندسازي به شمار میي زیر مهمموارد شش گانه -

ها قرار گیرند:مورد توجه شرکتآیند که باید 
oکند و حس ها ایجاد میبخشی را در مشتريگرمی: زمانی که برند، احساسات آرامش

ها به وجود آورد و مصرف کنندگان تحت تاثیر آسودگی و صلح و دوستی را در آن
- یکی از نمونهHallmarkبابند. برند این احساس، عالقه و نزدیکی خاصی با برند می

ها متمرکز بر ایجاد تداعیات برگرفته از این احساس در ذهن مشتريست که هایی ا
است.

o :سرگرمیDisneyاي از برندهایی است که اغلب احساساتی از قبیل خوشی، نمونه
کند.شادي، سرزندگی و..  را در ذهن مصرف کنندگان تداعی می

o :شور و برانگیختگیMTV یکی از برندهایی است که حس زنده بودن و جوان و
انگیزد.پرانرژي بودن را برمی

o احساس امنیت: مانند بیمهAllstate

oشود ویژگیپذیرش اجتماعی: ایجاد حس پذیرش فرد توسط اجتماع که موجب می-

ها رادر جایگاه اجتماعی هاي محصول به مصرف کنندگان نسبت داده شود و آن
Mercedes Benzد. مانند برتري قرار ده

oشوند مصرف کننده احساس بهتري نسبت به احترام به خود: برندهایی که موجب می
و از زندگی گذشته و حال خود احساس رضایت و خود و شخصیت خود داشته باشد 

Tideغرور کند. مثل برند 

ایجاد وفاداري رفتاري و اي تنگاتنگ و هاي مشتري نسبت به برند با هدف ایجاد رابطهتغییر واکنش)4
هاقدرتمند در میان مشتري



ها ي غایی میان مشتري و برند بر سطح همانند سازي میان آنگام نهایی مدل براي ایجاد رابطه
ي شاخصی است که تشریح کننده شاخصی است که تشریح کننده3نوایی با برندتکیه دارد. هم

روي یک طول موج «کنند با برند احساس میها ماهیت این رابطه و میزانی است که مشتري
نوایی با برند عبارتند از:نوا هستند. ابعاد همصدا و همقرار دارند و با آن هم» فکري

oداري رفتاري: عبارت است از تکرار خرید از یک رده محصول به دلیل تعلق خاطر اوف
هانسبت به برندمشتري

oه مشتري از سطح وابستگی باالیی به زمانی کها و وفاداري نگرشی: وجود وابستگی
این برند است و محصوالت آن را » عاشق«کند که یک برند برخوردار است، اعالم می

ها را یکی از کنند و استفاده از آنهاي مورد عالقه خود مطرح میجزئی از دارایی
دانند.زندگی خود می» هاي کوچکلذت«
oممکن است یک مشتري تصمیم بگیرد در ایجاد حس تعلق به انجمن: به عنوان مثال

ها ارتباط مستمر داشته باشد، با سایر ، با آنهاي یک برند عضو شودانجمن مشتري
ي برند از آن پشتیبانی کند.افراد انجمن گفتگو کند و در هر موقعیتی به عنوان نماینده

کنندگان در خصوص برندها از مصرفاي از سواالت بنیادینی هستند که ي مجموعهاین چهار گام نشان دهنده
هاي برندسازي عبارتند از:. گام-دست کم به صورت ضمنی و پنهان در ذهن خود–پرسند خود می

تو کیستی؟ (هویت برند))1
تو چیستی؟ (مفهوم برند))2
ها نسبت به برند)ها و پاسخکنم؟ (واکنشمن درباره تو چه فکري می)3
ک باشم و چه نوع تداعیاتی از تو داشته باشم؟ (روایط با برند)من دوست دارم تا چه حد به تو نزدی)4

٣ . Brand Resonance



نام برند

کند و هاي بنیادین است، زیرا اغلب، نقش اصلی را در میان عناصر برند بازي مینام برند یکی از انتخاب
- ها در زمرهدارد. نامي محصول به صورت فشرده، مختصر و مفید ارائه میتداعیات ذهنی قدرتمندي را در زمینه

هاي تبلیغاتی معموال حداکثر به مدت پنجاه آیند. آگهیي موثرترین ابزارهاي ارتباط برند با مخاطبان به شمار می
ها به سادگی تنها در مدت چند ثانیه نام برند را مورد توجه قرار شوند، در حالی که مشتريثانیه نمایش داده می

سپارند.کنند یا آن را به حافظه خود میدهند و مفهوم آن را در ذهن ثبت میمی

Landorها ها از دیدگاهبندي نامطبق

تشریحی)1
هایی معموال غیر قابل ثبت کننده کارکردها و نقش محصول یا خدمت هستند. چنین نامتشریح

.Global Crossingو Singapore Air Linesهستند. نظیر 
پیشنهادي)2

کنند. نظیر به مشتري یادآوري میها مزیت محصول یا خدمت را این نامmarchFIRST و
Agilent Technologies.

ترکیبی)3
ي گاهی نامرتبط و غیر منتظره براي مشتري، نظیر ترکیبی از دو یا چند واژهredhat.

کالسیک)4
هاي التین، یونانی یا سانسکریت، نظیر برگرفته از ریشهMeritor.

اختیاري)5
هاي واقعی بدون هیچ نوع ارتباط معنایی روشن، نظیر واژهApple.

تخیلی)6
گیري از معنایی روشن و واضح، نظیر هاي ابداعی بدون بهرهواژهAvanade .



طراحی شعار

گونه که گفتیم، ي برند نقش داشته یاشند. همانتوانند در افزایش ویژههاي متعددي میشعارهاي قوي یه شیوه
کند. شعارهایی ان آوردن نام برند، عالوه بر افزایش آگاهی، تصویر ذهنی از آن برند را تقویت میشعار با به مید

شاید این زیبایی طبیعی باشد، شاید «) ویا شعار Certsهاي (براي خمیردندان» مطمئن باشیدCertsبا «همچون 
آیند. ترین شعارها به شمار میي موفق)، در زمرهMaybelline(براي لوازم آرایشی » باشدMaybellineهم 

، شعار پوشاك توانند مفاهیم مرتبط با محصول یا مفاهیم دیگري را در بر بگیرند.. به عنوان مثالشعارها می
تواند در شعار می». هاستشدن کمی دشوارتر از این حرفChampion«چنین است: Championورزشی 

اي را در ذهن ایجاد کند. به عنوان مثال از شعار ي جداگانههامورد عملکرد محصول، تصاویر مثبت و برداشت
از نظر Championتواند این معنا برداشت شود که محصوالت ، میChampionذکر شده فوق براي برند 

کیفیت و عملکرد از سایر محصوالت، برتر هستند و نیز این برند با قهرمانان بزرگ دنیا مرتبط است و انتخاب 
ها است.آن

ها بیاموزیم:کنیم تا بدین ترتیب اطالعات ارزشمندي از آنهایی از برندهاي مختلف را مرور میر ادامه درسد

آموختCoca Colaدرسی که 

با تغییر فرمول تولید، Coca Cola(زمانی که 1985ترین اشتباهات بزرگ بازاریابی در آوریل سال یکی از قدیمی
آمد، با محصولی جدید جایگزین کرد) در آمریکا رخ محصوالت خود را، که در آن زمان رهبر بازار به شمار می

ها پیشبرد فروش در زمان با انجام فعالیتPepsiداد. انگیزه این شرکت از تغییر فرمول تولید، بیشتر رقابتی بود. 
در بازار آمریکا به وجود آورده Cokeچالش بزرگس را بر سر راه برتري » Pepsi Challenge«خود تحت شعار 
بدون ذکر Coca Colaو Pepsiي تبلیغاتی که از تگزاس آغاز شد، نمونه رایگان محصوالت بود. در این مبارزه

شد که کدام یها سوال مشد و سپس از آنهاي پر رفت و آمد به افراد ارائه میها و مکانها در فروشگاهنام آن



شد که برنده بود پس از آزمایش نوشابه به مشتري اعالم میPepsiها طعم را دوست دارند. در تمام این فعالیت
است.Pepsiاین محصول 

Cocaکرد.متقاعد میPepsiگذاشت و او را نسبت به برتري این مسئله تاثیر عمیقی روي مخاطب به جاي می

Colaاش به شدت تهدید کننده بود. بنابراین، به دلیل هاي تبلیغاتیبه یکباره با رقیبی مواجه شد که فعالیت
ها و از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود (به ویژه بازار جوانان) درصدد برآمد که اقدام نگرانی از این فعالیت

و Cokeتغییر فرمول تولید Coca Colaب، راهبرد متفاوتی انجام دهد. در پاسخ به این فعالیت هوشمندانه رقی
پس از این تغییر در فرمول، محصول خود Coca Colaبود. Pepsiهاي شیرین نزدیک کردن طعم آن به نوشابه

ها داد که مشتريها قرار داد. نتایج این تحقیق نشان میهزار نمونه در معرض آزمایش مشتري190را در سطح 
- دادند. با کسب چنین نتیجه فوقرا به طعم قدیمی ترجیح میل جدید راضی بودند و آنبسیار از طعم محصو

با اعتماد به نفس اعالم کرد که فرمول محصول خود را تغییر داده است.Coca Colaاي از تحقیق، العاده

وکنار کشور در گوشه بعد از اعالم این موضوع در سطح کشور، واکنش مصرف کنندگان، سریع اما منفی بود.
ها باال نارضایتی خود را قدیمی و فروش آن به قیمتCokeهایی تشکیل دادند و با تهیه مردم براي خود باشگاه

شد و از برقرار میCoca Colaتماس با دفتر مرکزي 1500کردند. هر روز بیش از از محصول جدید اعالم می
پس از چندین ماه Coca Colaزار ارائه کنند. در نهایت، را با طعم قدیمی به باCoca Colaخواستند ها میآن

Cocaهایی به نام بنديتالش براي فروش محصول جدید، به ناچار مجبور شد محصول قدیمی را در بسته Cola

به بازار ارائه کند.New Cokeکالسیک در کنار 

آموخت: این برند با Coca Colaآمد، درسی مهم و البته پرهزینه را بهNew Cokeمحصولبالیی که بر سر
تنها یک نوشیدنی براي رفع تشنگی نیست؛ بلکه Cokeي تنگاتنگی ایجاد کرده است و کنندگان رابطهمصرف

-آید. بیشتر جذابیت این محصول به این سبب است که مصرفها به عنوان نماد ملی به شمار میبراي آمریکایی

ز قدیم به همین شکل بوده است و همین طور نیز خواهد ماند و دانند که ارا محصولی میکنندگان آن
مرتکب New Cokeاشتباهاتی را در معرفی Coca Colaاند. احساسات عمیقی نسبت به این برند به دست آورده

تر از محصول بندي و نیز اعالم این مطلب که محصول جدید شیریني فعالیت تبلیغاتی و بستهشد (چه در زمینه



کنندگان توضیح ترین خطاي شرکت این بود که نتوانست مفهوم برند خود را براي مصرفاست)، اما مهمقبلی 
دهد.

کننگان آمریکایی نیز کنندگان نسببت به برند بسیار مهم است. از سوي دیگر مصرفهاي روانی مصرفواکنش
اي که ه هستند. یکی از نتایج فاجعهتا چه حد برایشان مهم است و به آن وابستCokeپی بردند که برند قدیمی 

کنندگان و هم شرکت تولیدکننده) به وجود آمد، این بود که دیگر هر دو طرف (هم مصرفCokeدر بازاریابی 
آموختند که از توجه به یکدیگر غافل نمانند و نقش دیگري را براي خود نادیده نگیرند.

Jonesهاي ي مشتري در شرکت تولید نوشیدنیترسیم چهره

هاي ها را در تمامی جنبهکند تا اطالعات مشتريتالش میJonesهاي شرکت تولید لیموناد و نوشیدنی
ها، ها استفاده کند. با توجه به وضعیت دشوار رقابت در بازار نوشیدنیبرندسازي خود دخالت داده و از آن

Peter van Stolk–که شرکت معتقد است -گذار و مدیرعامل این شرکتبنیانJones نیازمند فراتر رفتن از
ها به برند است. این شرکت که هاي معمولی بازاریابی و شناخت دالیلی براي توجه و دلبستگی مشتريشیوه

–هاي گوناگون گیري از شیوهبا معرفی شش طعم مختلف آغاز کرد، با بهره1996فعالیت خود را در سال 

ها براي ها و درخواست ارسال پیشنهادات و انتقادات آنیري از مشتريهاي نظر سنجی، راي گسایت، برنامه
کند.آوري میهاي خود را جمعهاي مشترينظرات و ایده-سازمان

- ي معدود شرکتدر زمرهJonesها هستند، اما هاي بسیاري در جستجوي کسب بازخوردهاي مشتريشرکت

پوشاند. پیشنهادهاي ارسال شده براي این شرکت، بر طعم یي عمل مهاي مشتریانش جامهبه ایدههایی است که 
کند ها تاثیر مستقیم داشته است. عالوه بر آن سایت این شرکت تالش میمحصوالت گوناگون و انتخاب نام آن

هاي خود براي نصب روي بطري محصوالت (به عنوان برچسب) تا هواداران این برند را نسبت به ارسال عکس
هایی که متنوع و جذاب همواره در حال تغییر است. آن دسته از عکسJonesدار ها عکسبلترغیب کند. لی

به Myjones.comاندازي سایت گیرند. همچنین این شرکت با راه هاي مختلف قرار میباشند روي بطري



- بستههاي سفارشی، به سادگیهاي خود براي نصب روي بطريدهد تا ضمن ارسال عکسمشتریان امکان می

ترین زمان تحویل بگیرند.ي خود را با قیمتی مناسب در سریعهاي مورد عالقهتایی نوشیدنیهاي دوازده

این شرکت با نصب گذاري شد. ي راهبرد متفاوتی پایهدر زمینه توزیع محصوالت خود بر پایهJonesفعالیت 
هاي هاي منحصر به فرد نظیر فروشگاهدر فروشگاهJonesي نوشیدنی تحت نام و نشان کنندههاي خنکدستگاه

دي و هاي بزرگ لباس و مراکز فروش سیها، مراکز فروش کاالهاي زینتی، فروشگاهتجهیزات ورزشی، آرایشگاه
هاي این شرکت ي آغاز فعالیتکرد. این نقطهها را به خرید محصوالت خود ترغیب میآالت موسیقی، مشتري

هاي فروش محصوالت خود ها را به عنوان شعبههاي مواد غذایی و خواربار فروشیشگاهفروJonesبود. سپس 
برگزید.

هاي منحصر به فرد بازاریابی را به استراتژي فعالیت خود راه داده است. ها و خالقیتایدهJonesهاي نوشیدنی
کنند.فی میاي این برند را معرهاي بزرگ ورزشی، ورزشکاران حرفهدر بسیاري از مسابقه

معتقد است، برندهاي Van Stolkنظیري را فراهم کرده است. هاي بیاین راهبردها تاکنون براي شرکت موفقیت
هاي هنگفت مالی هیچ احتیاجی ندارند. تنها نیازمند کمی زمان هستند تا توسعه یابند و به صرف هزینهقدرتمند 

هایی که در صنعت خود به عنوان فرا سازمانی در شرکتکند که وجود نگرش همچنین بر این نکته تاکید می
شوند باید سرمشق و الهام بخش سایر برندها باشند. وي اعتقاد و اعتماد چندانی به رهبران مطلق شناخته می

هاي ساده در زمینه دهد با انجام آزمونهاي گروه کانونی ندارد؛ بلکه ترجیح میتحقیقات بازاریابی نظیر جلسه
معتقد است، سن افرادمورد تمرکز Van Stolkهاي اصلی محصول مسیر خود را شناسایی کند. یژگیطعم و و

گیرند و به هاي هدف باشد؛ زیرا روندها در این صنعت از جوانان شکل میسازمان، باید کمتر از سن مشتري
معتقد است که نباید تحت ها اذعان داشته، اماشوند. وي به اهمیت دادهتر جاري میتدرج به سوي افراد مسن
هاي آنی هر مشتري قرار گرفت و مسیر حرکت سازمان را تغییر داد.تاثیر اظهار نظرها و هوس



POD:

دهیم:را در غالب مثال زیر شرح میPOD4مفهموم 

60رساند. این مقدار فروش حدود هزار خودرو در آمریکا به فروش می104سالیانه 1993Subaruدر سال 
هاي گذشته بود. زیان ناخالص این شرکت در این سال (در بازار تر از فروش این برند در سالدرصد پایین

هاي تبلیغاتی خود بر قیمت مناسب و استقامت خودرو در آگهیSubaruآمریکا) به مرز یک میلیارد دالر رسید. 
به نوعی مقلد Subaruبودند و Hondaو Toyotaها همچون کرد، اما محصوالت آن از نگاه مشتريتاکید می

آمد. این شرکت تصمیم گرفت، براي ایجاد تصویر ذهنی روشن و متمایز، جایگاه برند این دو برند به شمار می
Subaruرا به فروش برساند. 5هامند از قابلیت حرکت تمامی چرخخود را ارتقا دهد و تنها خودروهاي بهره

ها از خود، به عنوان برند لوکس در در صنعت خودرو و با افزایش پس از ارتقاي تصویر ذهنی ذهنی مشتري
هزار خودرو را به فروش برساند. 187بیش از 2004توانست در سال Subaruسطح قیمت محصوالت خود، 

یر کشاندن جایگاه برند خود در این شرکت در سال بعد با معرفی مبارزات تبلیغاتی جدید در آمریکا و با به تصو
» بیندیشید، احساس کنید، برانید.«ها و انتخاب شعار در ذهن مشتريSubaruسطح جهان و توسعه مفهوم برند 

توانست به سطح فروش باالتري نیز دست یابد. این شعار در سایر بازارهاي این شرکت نظیر ژاپن و انگلستان 
نیز مورد استفاده قرار گرفت.

براي تمامی سرنشینان Air Bagي با ارائهHyundaiهاي کارکردي (توانند بر ویژگی) میPODافتراق (نقاط 
هاي عملکردي محصول (لوازم ورزد) یا مزیتهاي خودرویش مباهات میخودرو، بر افزایش امنیت انواع مدل

تنظیم «هایی با قابلیت یزیونهاي کاربر پسند نظیر طراحی تلوگیري از ویژگیبا بهرهMagna voxالکتریکی 
هاي تبلیغاتی به ها یا پخش آگهیدهد که دستگاه در زمان تغییر کانالبه مشتریان خود وعده می» هوشمند صدا

بر پایه تداعیات ذهنی و PODتکیه کنند. در سایر موارد )کندصورت خودکار صدا را در سطح ایدهآل تنظیم می
یا خطوط Louis Vuittonرد (به عنوان مثال، تصویر ذهنی مردم از برند گیها شکل میتصویر ذهنی مشتري

ها انتخاب شده ترین خطوط هوایی جهان از از سوي مشتريکه به عنوان مطلوبBritish air waysهوایی 

٤ . Points of Difference
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هاي برتري در تمام شاخص«کنند تا نقاط افتراق خود را بر اساس است). بسیاري از برندهاي برتر تالش می
برخورداري «ي کنند با تعریف نقاط افتراق خود بر پایهها سعی میایجاد کنند؛ در حالی که سایر شرکت» یتکیف

تواند نقاط تمایز خود را با سازي کنند. بنابراین، شرکت میمحصول یا خدمت براي خود جایگاه» از قیمت پایین
گیري از راهکارهاي مختلف ایجاد کند.بهره

Nivea:

Nivea هاي در رده کرم» محافظت«و » لطافت«هایی همچون تعریف مناسب نقاط افتراق و تاکید بر مزیتبا
هایی نظیر دئودورانت، زمانی که این برند تصمیم گرفت، با ورود به ردهشود. پوستی، رهبر بازار قلمداد می

تقاط تمایز خود از رقبا، نقاط شامپو و لوازم آرایشی ارزش ویژه خود را ارتقا دهد، دریافت که قبل از ترفیع 
هاي جدید فعالیت خود را تثبیت کند. به بیان دیگر، تاکید بر نقاط تمایز این برند تنها در ) در ردهPOP6اشتراك (

را Niveaرا به اندازه قوي خوشبو و قوي بدانند، شامپوي Niveaها، دئودورانت شرایطی ممکن بود که مشتري
تمیزکننده و تاثیر گذار بر زیبایی مو بشناسند و لوازم آرایشی آن را به اندازه کافی زیبا و خوشرنگ تلقی کنند. 

و سایر تداعیات ذهنی مثبت از این Niveaزمانی که این نقاط اشتراك شناسایی و برآورد شدند، آنگاه میراث 
رقبا تاکید کنند.توانند بر ایجاد و تثبیت نقاط تمایز آن از برند می

Disneyفلسفه برند

Disneyهاي اعطاي امتیاز و گیري از سیاستنظیر با بهرهپس از دستیابی به رشد بی1980ي در اواسط دهه
ي الیسنس استفاده محدود از برندهاي خود و تکیه بر طراحی و توسعه محصوالت و خدمات جدید، فلسفه

هاي نامناسب و بیش از حد در معرض استفادهDonald duckو Mickey Mouseبرند خود را توسعه داد. نظیر 
اند. این شرکت با اجراي یک برنامه ارزیابی برند تصمیم گرفت، شدت این مشکل را هرجه زودتر قرار گرفته

ارزیابی کند. این شرکت فهرستی از تمامی محصوالت (محصوالت تولید شده و آن دسته از محصوالتی که 

٦ . Points of Parity Associations



ها را (به نمایش گذاشتن کاراکترها در هاي پیشبرد فروش آنها اعطا شده بود) و شیوهستفاده از آنالیسنس ا
هاي گوناگون کسب درآمد) در ساسر جهان تهیه کرد و همزمان با این اقدام، با اجراي یک محل فروش و شیوه

احساسات مردم نسبت به برند با تمرکز بر ها هاي مختلف مشتريي تحقیقاتی گسترده در سطح گروهمطالعه
Disney.نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرد

بندي بسیاري روي بستهDisneyنتایج اجراي این تحقیق، مشکالت جدي این شرکت رانمایان کرد: کاراکترهاي 
کاراکترها به برداري از این ي بهرهاز محصوالت در سراسر جهان قرار گرفته بودند و در بسیاري از موارد، شیوه

ها نیز ي منطقی میان کاراکتر و محصول، قابل تعریف نبود. نظرسنجی از مشترياي بود که هیچ نوع رابطهگونه
تر کرد. از آنجا که این کاراکتر ها بیش از حد مورد استفاده قرار پر رنگDisneyوخامت این مشکالت را براي 

کند و از نام خود براي اغواي مردم استفاده میDisneyِدند کرگرفته بودند، بسیاري از مشتریان احساس می
- کنندگان احساس میدر حال گسترش بود. در برخی از موارد، مصرفDisneyاحساسات منفی نسبت به برند 

افزاید و بدتر از آن تنها با ایجاد هیجانات منفی کردند که افزودن این کاراکترها هیچ ارزشی به محصول نمی
هاي نامناسب را در هاي اتخاذ تصمیمهاي خرید مشارکت داده و زمینهگیريها را در تصمیمان، آنبراي کودک

کند.ها ایجاد میخانواده

و انغقاد قراردادهاي فراوان و اعطاي الیسنس استفاده از کاراکترها، Disneyهاي بازاریابی تهاجمی به تبع تالش
از دستمال کاغذي تا خودرو و –براي فروش همه چیز هاي داستانی تولید شده این شرکت شخصیت

کنندگانش دریافت که مصرفDisneyگرفتند. با وجود این، مورد استفاده قرار می- McDonaldهمبرگرهاي 
کنندگان تر، براي مصرفشوند. به عبارت سادهي این برند تمایز چندانی قائل نمیهاي مختلف عرضهمیان شیوه

»Disneyال در همه حDisneyها را دیدند یا تصویر آنهاي کارتونی را در فیلم میها شخصیتچه آن». بود
شدند. به بیان ها مواجه میتفریحی با آنکردند یا در مراکزبندي کاالهاي مصرفی خود مشاهده میروي بسته

ها تاثیر (مثبت یا مشتريروي ارزش ویژه این برند از دیدگاهDisneyدیگر، تمامی کاالها  یا خدمات تحت نام 
Disneyي کاراکترهاي هاي ارائهداد که برخی شیوهها نشان میگذاشتند. نتایج مطالعات روي مشتريمنفی) می

اند و ي فردي و خاصی را با این کاراکترها ایجاد کردهکردند رابطهبراي مردم ناخوشایند بود، زیرا احساس می
محبوب مردم را وسیله کسب درآمد قرار دهد.هاينباید شخصیتDisneyشرکت 



ي برند تشکیل به سرعت یک تیم متمرکز بر بحث ارزش ویژهDisneyي اجراي طرح ارزیابی برند، در نتیجه
تر قراردادهاي اعطاي الیسنس، تعیین مبلغ مناسب در این ي دقیقداد تا بتواند به بهترین شکل، ضمن مطالعه

ها اي از آنهاي ترفیع کاراکترها (ضمن حفظ و ارتقاي سودآوري) استفاده بهینهفرصتقراردادها و یافتن سایر
Disneyداشته باشد. یکی از اهداف این تیم آن بود که اطمینان یابد با انعقاد قراردادها تصویر ذهنی مردم از برند 

طراحی فلسفه برند را Disneyهاي مناسب در این خصوص، شود. براي تسهیل اعمال کنترلدار نمیخدشه
با تکیه Disneyو آن را در تمامی سطوح سازمانی خود رواج داد. فلسفه برند -تفریح، خانواده، سرگرمی- کرد

هایی که شد و شرکت از تمامی فرصتبر این سه واژه به عنوان ابزار ردیابی وضعیت ارزشی ویژه برند تلقی می
در صدد Disneyکرد.در یک نمونه صرفنظر می-که جذاب بودندهر قدر هم-با این فلسفه سازگار نبودند

ها، گذاري مشترك برخی از کالجبرآمد و تصمیم گرفت تا با سرمایه7اتخاذ سیاست برندسازي مشارکتی
هاي تحصیلی فرزندانشان فراهم آورد. این فرصت با واژه جویی والدین در هزینهراهکارهایی را براي صرفه

کرد ایجاد ارتباط پوشی کرد؛ زیرا احساس میمنطبق بود، اما شرکت از آن چشمDisneyسفه برند خانواده در فل
تواند در ها، تداعیات ذهنی نامرتبطی را با فلسفه برند ایجاد کرده و میگذاري یا بانکهاي سرمایهبا شرکت

هاي مالی از مفهوم ایجاد اريگذدار سازد؛ زیرا سرمایهها از برند را خدشهبلندمدت تصویر ذهنی مشتري
سرگرمی کامال به دور است.

ها براي تقویت برندمندي از رایحهبهره

کردند که شکایت میRolls Royceهاي مشتري1990خودروي نو و صفر کیلومتر، رایحه ممتازي دارد. در دهه 
این مشکل، یک دلیل به ظاهر هاي گذشته نیست. تحقیقات نشان داد که دلیل خودروهاي جدید به خوبی مدل

هاي قبلی متفاوت بود. این شرکت پس از شناسایی این مشکل این خودروها از مدل» بو و رایحه«اهمیت بود: بی
هاي هاي مخصوص در اتومبیلو پراکندن آن با استفاده از اسپري1965هاي سال ي مدلبا طراحی عطر و رایحه

٧ . Co Branding



اي ها خاطرهها را اغوا کند یا براي آنتواند مشتريسازد. آیا رایحه میها را برطرفجدید توانست این شکایت
به یاد ماندنی ایجاد کند؟

ها، هاي مخصوص در سالن انواع بازيبا استفاده از رایحهLas Vegasهاست که کازینوهاي بزرگ سال
-ي خرید در محیطیحه و تجربهکنند. امروزه رابطه میان رابازدیدکنندگان را به صرف زمان بیشتري ترغیب می

تا با کنند ها تالش میگیرد. بسیاري از شرکتهاي مختلف با جزئیات و دقت بیشتري مورد بررسی قرار می
هاي خود عامل تمایز بیافرینند. امروزه هاي منحصر به فرد و متمایز براي برندها یا فروشگاهگیري از رایحهبهره

ها را تحت تاثیر غاتی  این است که از طریق فریفتن حس بینایی، ذهن مشتريهاي تبلیهدف بسیاري از فعالیت
اي براي ایجاد آگاهی از برند رایج هاي متمایز نیز به عنوان شیوهقرار دهند. اگر چه استفاده از اصوات و آهنگ

دهند.میها تنها حس بینایی فرد را مورد هدف قرارشده است، اما همان گونه که گفتیم، بیشتر جاذبه

Martinي برندها به نام ، یک متخصص در حوزهMill Ward Brownهمگام با موسسه تحقیقاتی  Lindstorm با
ها را در واکنش ها و مزهالمللی برصدد برآمد که تاثیرات رنگ، رایحهاي در سطح بیني گستردهاجراي مطالعه

ترین نشان داد که پس از حس بینایی، حس بویایی مهمکنندگان مورد بررسی قرار دهد. نتایج این تحقیق مصرف
هاي ارتباطی درصد از فعالیت83در این تحقیق دریافت که حدود Lindstormو تاثیرگذارترین حواس است. 

گانه در بحث برندسازي هاي دیداري متمرکز هستند. وي معتقد است که تمامی حواس پنجامروز، تنها جاذبه
ها باید با استفاده از هر یک از اصرار دارد که شرکتLindstormمورد توجه قرار گیرند. و باید تاثیرگذارند
کنندگان تقویت کنند. بنابر اظعارات گانه، سطح شناسایی برند خود را در محیط بازار و نزد مصرفحواس پنج

کنند.ها استفاده میتريگانه براي نفوذ در ذهن مشبرند جهان از تمامی حواس پنج200درصد از 10وي، تنها 

در Nikeدر آزمونی که به عنوان جزئی از یک مطالعه انجام گرفت، دو جفت کفش ورزشی کامال مشابه از برند 
84ها پراکنده شد. این تحقیق نشان داد که ها رایحه مطلوب گلدو اتاق مجزا قرار گرفت. در یکی از این اتاق

ار داده شده در اتاق خوشبو را به دیگري ترجیح دادند و حتی ارزش ي کفش قردرصد از پاسخ گویان، نمونه
این نمونه را باالتر ارزیابی کردند.



ها به عنوان یک شیوه ها امروزه در تالشندتا بر موضوع رایحبر پایه نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه، شرکت
هاي خود، فضاي فروشگاهها در ستفاده از رایحهگذاري کرده و با اها سرمایهتاثیرگذاري و نفوذ در ذهن مشتري

هاست که با پراکندن رایحه وانیل در سالVictoria’s secretمدت بازدید مردم را افزایش دهند. شرکت 
هاي خود آن را به یکی از عناصر برند خود مبدل ساخته است.فروشگاه

Marlboroافت قیمت 

یک اطالعیه با ارائهPhilip Morrisمشهور شد، شرکت » Marlboroي جمعه«که به 1993در روز دوم آوریل 
ایجاد تغییر آمریکا اعالم کرد که با Philip Morris«ها انداخت: اي را بر سر زباندهنده، خبر تکانايسه صفحه

نسبت بنیانی در راهبرد کسب و کار با افزایش سهم بازار و سطح سودآوري بلندمدت، در بازاري کامال حساس
مدیر عامل این شرکت در »هاي جدیدي را براي محصوالت خود در نظر گرفته است.به تغییرات قیمت، قیمت

کنندگان در ایم تا با توجه به کاهش سطح اعتماد مصرفما تصمیم گرفته«ي اطالعیه خود اظهار داشت: ادامه
درآمدهاي سازمانی، در جهت افزایش محیط بازار فعلی و بروز شرایط رکود اقتصادي به جاي افزایش رشد

»سهم بازار حرکت کنیم و به این ترتیب جایگاه رقابتی خود را در بلندمدت حفظ کنیم.

Philip Morris چهار گام اساسی براي دستیابی به هدف خود معرفی کرد. گام چهارم عبارت بود از کاهش ،
(در حدود چهل تا پنجاه سنت براي هر بسته) با هدف پیشبرد فروش. این Marlboroشدید قیمت محصوالت 

Philip، درآمدهاي اقدام Morris داد. این گام در درصد کاهش می40از سودآورترین محصوالت خود را حدود
نتایج مثبتی براي شرکت به بار آورده بود و کاهشی معادل چهل سنت Oregonیک آزمون چند ماهه در ایالت 

از قیمت هر بسته سیگار، به کسب سهم بزرگی از بازار در این ایالت منجر شده بود.

اي نشان داد. در پایان همان روز قیمت بازار بورس در واکنش به این اقدام به سرعت بازخوردها و نتایج منفی
به کاهش حدود درصدي 23دالر کاهش یافت. این افت قیمت 37/49دالر به 12/64از Philip Morrisسهام 

میلیارد دالر از ارزش سهامداران منجر شد! کاهش قیمت سهام این شرکت شوك عظیمی در بازار سهام 13
نیز به P&Gو General Mills ،Sara Leeآمریکا ایجاد کرد و قیمت سهام بسیاري از برندهاي اصلی همچون 



گیرتر بود و این شرکت حدود ها چشماز سایر شرکتCoca Colaسرعت کاهش یافت، اما افت قیمت سهام 
از دست داد.» جمعه سیاه«پنج میلیارد دالر از درآمدهاي ناخالص خود را چند روز پس از 

نقش داشتند. در آن زمان اقتصاد آمریکا به Marlboroهاي احتماال برخی از عوامل در کاهش شدید قیمت
هاي قرار داشت و سیگارهاي تحت برند فروشگاهشد و در وضعیت کسادي تازگی از دوران رکود خارج می

ها بزرگ آمریکا با افزایش کیفیت، سهم بزرگی از بازار را در دست داشتند و به سادگی در معرض توجه مشتري
گرفتند.فروشان قرار میو خرده

قیمت روي آورده تا آن زمان، به استفاده بیش از حد به راهبرد افزایشPhilip Morrisعالوه بر آنچه گفته شد، 
داد؛ به نحوي که قیمت یک بسته سیگار و همه ساله دو یا سه بار قیمت محصوالت خود را افزایش میبود

Marlboroبیش از سه برابر رشد یافت. به این ترتیب، فاصله قیمتی میان 1992و 1980هاي در فاصله سال
Marlboro یک دالر رسید. وجود این تمایز شدید قیمت به و رقباي ارزان قیمت آن به حدود هشتاد سنت تا

منتهی شد؛ به طوري که این برند در Marlboroافزایش روند فروش برندهاي ارزان قیمت و کاهش سهم بازار 
درصد سهم بازار برخوردار بود و در صورت عدم اتخاذ رویکرد جدید، سهم بازار آن به 22تنها از 1993سال 

یافت.میزودي به هجده درصد تنزل

اعالم کردند، » اند!برندها مرده«را تحت شعار Marlboroاگرچه بسیاري از مطبوعات در آن زمان کاهش قیمت 
نشان دهنده این Marlboroتر سرنوشت . در حقیقت، بررسی عمیقاما این ادعا با حقیقت بسیار فاصله داشت

تند و با کاهش قیمت محصوالت خود و افزایش گذاشي رقابت میواقعیت بود که برندهاي جدید پا به عرصه
کننده در ذهن مصرف» ارزش«کیفیت، درصدد ایجاد ارزش ویژه برند با تکیه بر تداعیات قدرتمند از مفهوم 

ها از آن غافل شده بود.سالMarlboroاي بود که بودند و این همان نکته

ها دست یافته و از مشتريند به وفاداريتوانبرندهاي موجود و قدیمی نیز در صورت مدیریت درست می
Marlboroاي قیمت میان برتري قیمت بهره ببرند و در عین حال سودآوري خود را حفظ کنند. با کاهش فاصله

هاي گذشته توانست دوباره بسیاري از مشتريPhilip Morrisو سیگارهاي ارزان قیمت به میزان چهل درصد، 



اش دست یابد. تنها نه ماه پس از این کاهش قیمت، سهم بازار به اهداف رقابتیخود را جذب کرده و به تدریج
Marlboro درصد رسید.30به

در بردارنده دو درس مهم براي سایر برندها بود. اول اینکه برندهاي قدرتمند قادرند در Marlboroسرنوشت 
Marlboroانی که قیمت محصوالت هاي باالتري را از مشتریان طلب کنند. زمازاي محصوالت خود قیمت

هاي باالتري را براي این برند بپردازند، بنابراین کنندگان همچنان تمایل داشتند قیمتکاهش یافت، مصرف
هاي باالتري را توانند قیمتمیگیري مواجه شد. دوم این که اگرچه برندهاي قدرتمند فروش آن با افزایش چشم

از برند Philip Morrisز حد منطقی و معقول فراتر روند. تجربه شرکت از مشتري طلب کنند، اما نباید ا
Marlboroگذاري بر ارزش برند، افزایش قیمت دوامی ندارد. و گاه به بازاریابان نشان داد که بدون سرمایه

ارزان قیمت ها باقی گذاشته و آن را در برابر رقباي تاثیرات منفی بلندمدتی را بر جایگاه برند در نزد مشتري
قیمت قیمت را به رقباي ارزانگیرد تا برند گرانکننده تصمیم میسازد. در چنین شرایطی مصرفآسیب پذیر می

یابد. اگرچه کاهش قیمت مندي براي گرایش به آن نمیکننده و ارزشتسلیم کند. زیرا هیچ دلیل منطقی، قانع
شرکت ایجاد کرد، اما از سوي دیگر به کسب مدتافت شدیدي در سودآوري کوتاهMarlboroمحصوالت 
تري از بازار براي این برند منجر شد. به این ترتیب، این برند توانست در بلندمدت جایگاه مناسبی را سهم بزرگ

براي خود کسب و حفظ کند.

ده فاجعه بزرگ برندسازي در سطح جهان

ي این ها انتخاي کرد، اما ترجمهرا براي جلب مشتري» روي چرم پرواز کنید.«شعار کوتاه Braniffبرند )1
بود.» برهنه پرواز کنید«شعار در زبان اسپانیایی به مفهوم 

ترجمه » از اسهال رنج ببرید«در زبان اسپانیایی به مفهوم - »راحت باشید«-Coorsي شعار انتخاب شده)2
شد.می

را براي خود برگزید، اما این » طبخ یک مرغ برشته کار هر مردي نیست«شعار Frank Perdueبرند )3
شعار در زبان اسپانیایی معناي ضد اخالقی دارد.



شود. بنابراین، فروش این ترجمه می» رودراه نمی«در زبان اسپانیایی به Chevy Novaنام خودروي )4
نشد.محصول هرگز در کشورهاي اسپانیایی با موفقیت مواجه 

شما را به زندگی باز Pepsi«فعالیت بازاریابی خود را در چین آغاز کرد، شعار زیباي Pepsiزمانی که )5
هاي انتخاب شده براي این شعار در زبان چینی معناي را انتخاب کرد، در حالی که واژه» گرداندمی

»Pepsiبودند.» آورداجداد شما را از قبر بیرون می
اي انتخاب کرد براي نخستین بار به بازار چین وارد شد نام محصولش را به گونهCoca Colaزمانی که )6

قورباغه مومیایی «باشد. اما کاراکترهاي به کار رفته، مفهوم Coca Colaکه تلفظ آن در زبان چینی شبیه 
را رساند. این شرکت با متوجه شدن این اشتباه به سرعت ترکیب کاراکترهاي خود می» شده را بجوید

انتقال دهد.» لذت در دهان را«تغییر داد و کاراکترهایی را انتخاب کرد که معناي 
نوعی -Mist Stickمحصول جدید خود را با نام Clairolشرکت تولیدکننده لوازم بهداشتی موي )7

ی در زبان آلمانMistبه بازار آلمان معرفی کرد، اما مشکل اینجا بود که -دستگاه براي مجعد ساختن مو
است.» فضوالت«به معناي 

براي نخستین بار فروش غذاهاي مخصوص نوزادان را در آفریقا آغاز کرد، Gerberزمانی که شرکت )8
کرد، استفاده کرد. روي برچسب هایی که در آمریکا عرضه میبنديهاي کامال مشابه با بستهبندياز بسته

بود. بعدها این شرکت دریافت که در آفریقا به بندي، تصویر یک نوزاد زیباي خندان قرار گرفته بسته
کنند.بندي نصب میها تصویري از محتواي بسته را روي بستهسوادي تمامی شرکتدلیل نرخ باالي بی

را در کشورهاي اسپانیایی زبان تغییر Pajeroمجبور شد نام مدل Mitsubishi Motorsشرکت ژاپنی )9
ي مفاهیم غیر اخالقی است.ی در برگیرندهدهد، زیرا این واژه در زبان اسپانیای

از فروش اندکی در فرانسه برخوردار شد، زیرا تلفظ این نام در Toyotaتولید MR2مدل خودروي )10
زبان فرانسوي شبیه یک ناسزاست.



هایی را در داخل کشور پیدا کنیم:هاي برندسازي سعی داریم مصداقپس از آشنایی مختصر با شیوه

نام برند)1
عالوه بر نشان دادن ماهیت محصول خود » سن ایچ«هایی مانند بعضی از برندها با انتخاب نام

به عنوان یک نوشیدنی، با انتخاب نامی به زبان آذري سعی در نشان دادن تعلق آن به قومیتی 
ها هستند. خاص دارند و بدین ترتیب به دنبال ایجاد نوعی وابستگی بین برند خود و مشتري

نیز اشاره نمود.» آچیالن در«توان به ها میاز این نوع نامهمچنین
هاست. به هایی هستند که خود ترکیبی از دیگر واژهها به دنبال نامبعضی دیگر از شرکت

است. » هواپیماي ملی ایران«باشد به معناي اي میعالوه بر این که نام پرنده» هما«عنوان نمونه 
شعار برند)2

هیچ «یابد و شاید شعارهایی همچون ار در ایران نیز به تدریج افزایش میامرئزه انتخاب شع
ها باشند و به محض شنیدن از مشهورترین آن» هر روز بهتر از دیروز«و یا » کس تنها نیست

شود. البته هنوز به این مورد، یعنی این دست شعارها، برندي خاص در ذهن مردم تداعی می
شود و شاید اگر از مردم بخواهیم شعارهایی از برندهاي انتخاب شعار، توجه کافی نمی

موجود به یاد بیاورند، احتماال چند شعار را بیشتر نخواهیم شنید.
نواي همراه با برند)3

را در این مورد مثال زد » صاایران«تر مورد استفاده قرار گرفته و شاید تنها بتوان در ایران کم
کرد.غات خود و در کنار شعارش پخش میکه همواره یک صداي مشخص را با تبلی

بندي برندبسته)4
برندهاي قدیمی که هاي برندسازي، داشتن ظاهري مشتري پسند است.یکی از روش

کنند ظاهر قبلی خود را حفظ کردند، سعی میبندي عرضه میمحصوالت خود را در یک بسته
در ایران نیز برخی برندها این کنند و تا جایی که ممکن است آن را دستخوش تغییرات نکنند. 

-بندي قدیمیتوان شامپوي داروگر را در بستهاند و از آن جمله میسیاست را در پیش گرفته

ها هنوز با همان شکل و شمایل تولید و بدین ترتیب بسیاري از اش مثال زد که پس از سال



اند ظاهر یز سعی کردهمشتریان خود را توانسته حفظ کند. همچنین اکثر محصوالت برند مینو ن
انگیز را هاي دور و خاطرهقبلی خود را حفظ کنند و از این طریق براي مشتریان خود زمان

زنده کنند.
تبلیغات)5

ها براي ایجاد ارزش ویژه برند است. البته باید توجه بدون شک تبلیغات یکی از موثرترین راه
شد، مضر و خطرناك نیز باشد. تبلیغات تواند همان اندازه که سدمند باداشت که تبلیغات می

گررد و بیش از اندازه و نامناسب احتماال باعث مقاومت مشتریان نسبت به آن برند می
بندند.اصطالحا مشتریان ذهن خود را نسبت به آن برند می

مداريمشتري)6
مداري که در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته برقراري مراکزيهاي مشتريیک از شیوه

هاي گویی به مشکالت است، کاري که در اکثر شرکتمتشکل از تعدادي اپراتور جهت پاسخ
بزرگ و معتبر رایج است. اما یکی از مشکالتی که مشتریان در ایران با آن مواجه هستند این 

شوند و مجبور هستند از است که با هر بار تماس به صورت تصادفی به اپراتوري وصل می
ها را راهنمایی کرده را نیز نخواهند را بازگو کنند و اگر قبال اپراتوري آناول مشکالت خود 

در صورتی که با اولین Microsoftهایی همچون یافت، این در حالی است که در شرکت
هاي دیگر با توجه به شماره تلفن مشتري او را به تماس وقتی اپراتوري پاسخ دهد، در تماس

شود و در پی آن بدین ترتیب از سردرگمی مشتري کاسته میکنند وهمان اپراتور وصل می
رضایت مشتري را در پی خواهد داشت و نه نارضایتی بیشتر پس از برقراري تماس.

قیمت)7
هاي روز و کاهشی (ي قیمتگذاري بر پایهسیاست قیمتEDLP8هاي ) به عنوان یکی  از شیوه

ها برخوردار است. توجه بسیاري از شرکتها با هدف پیشبرد فروش از مناسب تعیین تخفیف
EDLPگذاري است که با اجتناب از هرگونه پیچیدگی و دشواري، با کاهش یا الگوي قیمت

آید. در هاي بیشتر برمیها در جهت جذب و حفظ مشتريها با ارائه تخفیفافزایش قیمت
٨ . Everyday Low Pricing



ي ارزش ي و بر پایهگذاربر اساس مالحظات قیمت» هاي روز اولیهقیمت«بسیاري از موارد 
شود.تعیین می

روي EDLPگذاري به اتخاذ سیاست قیمتProcter & Gambleشرکت 1990در اوایل دهه 
هاي نیمی از برند خود و حذف بسیاري از آورد. این شرکت با کاهش تدریجی قیمت

جویی کند. میلیون دالر صرفه175بیش از 1991اي توانست در سال هاي دورهتخفیف
ها عالوه بر افزایش سطح بر این باورند که حفظ روند کاهشی قیمتEDLPرفداران سیاست ط

هاي سربار ناشی از هاي تولید و هزینهها، به کاهش هزینهوفاداري به برند در میان مشتري
ها محدود فروشان و واسطهي تاخت و تاز را براي خردهانبارش کاال یاري رسانده و عرصه

گذاري نیز طراحی ترین طرفداران این سیاست قیمتجود این، حتی سرسختکند. با ومی
هاي بیشتر را در برخی از مقاطع زمانی ي تخفیفمدت پیشبرد فروش و ارائههاي کوتاهبرنامه

بندي و هاي پیشبرد فروش با زماندانند. زیرا در صورتی که برنامهها الزم میبراي شرکت
کنندگان توانند انگیزه مناسب را براي خرید مصرفشوند، میرعایت جزئیات مناسب طراحی
افزارهاي پیشرفته و هاي پیچیده و نرمها با استفاده از مدلایجاد کنند. بسیاري از شرکت

هاي مدیریت بازده، تعداد دفعات و مقاطع زمانی مناسبی را براي کاهش طراحی سیستم
کنند.تعیین میها ها و ارائه تخفیفقیمت

گیرد ولی توجه اي انجام میهاي دورههاي ایرانی معموال فروش از طریق تخفیفدر شرکت
ندارند. البته عدم اجراي سیاست فوق صرفا به ارده EDLPگذاري چندانی به سیستم قیمت

ها وابسته نیست بلکه عوامل دیگري از جمله ثبات اقتصادي تاثیر بسزایی در اجراي این آن
سیاست دارد.

مانطور که تاکید گردید، قبل از هرگونه اقدام بایستی نسبت به کیفیت محصول نیز اطمینان داشت تا در اولین ه
ها ایجاد شود. وگرنه در صورت عدم وجود هاي خوب در ذهن آنمواجهه مشتري با محصول فوق، خاطره

توان برند خود کشی و ... نمیعهکیفیت کافی در محصول، با تبلیغات، قرار دادن جایزه در محصول ویا وعده قر



به احتمال،جاد برند در یک جامعه نابالغها براي ایالبته از بلوغ مشتریان نباید غافل بود و تالشرا توسعه داد.
مثمر ثمر واقع نخواهد شد.خیلی زیاد

ها احساس برندسازي را در توانند عملی باشند که شرکتتمامی مطالبی که تاکنون بیان گردید تنها زمانی می
خود احساس کنند و الزمه این مهم نیز وجود رقابت واقعی میان تولیدکنندگان و عدم وجود انحصار صنعتی 

رسد که در جنگ تنها یم برنده وجود دارد. الزمه نیز ذکر این نکته به نظر ضروري میدر رقابت خاص است.
گیر یا نابود کردن نیروهاي طرف مقابل است. اما در کسب و کار این امکان و جود دارد پیروزي در جنگ، زمین

پیروز 9مارتاست که والها سال که بدون نابود کردن رقباي خود به پیروزي دست پیدا کنید. به عنوان مثال، ده
نیز همزمان در این صنعت 10شود، ولی در عین حال شرکت تارگتاي محسوب میهاي زنجیرهصنعت فروشگاه

دهند، که با هدف تامین اي متفاوت و متمایز از کاالها را به مشتریان پیشنهاد میموفق است. هر یک، مجموعه
است.ها ارائه شده نیازهاي متفاوت مشتریان به آن

سد که ایجاد یک برند ملی و صادر کردن کاالهاي ایرانی در غالب تین برند ملی، بتواند به ردر پایان به نظر می
عنوان راهبردي براي معرفی و فروش کاالهاي ایرانی در خارج از کشور به کار رود. نمونه این کار در کشور 

شود:موضوع در کشور نیوزیلند پرداخته مینیوزیلند صورت گرفته که به اختصار در ذیل به شرح این 

) را معرفی کرد. اهداف اصلی از طراحی این NZW» (11ي نیوزیلندبه شیوه«کشور نیوزیلند، برند 1991در سال 
ي تولیدات ي تبلیغاتی این بود که برند چتر قدرتمندي ایجاد کند تا به این وسیله بتواند ارزش افزودهمبارزه

الملی افزایش دهد، انواع محصوالت و خدمات ارائه شده توسط این کشور را در بازارهاي بینکشور نیوزیلند را
ها و هویت منحصر به فرد نیوزیلند افزایش دهد و صنعت متمایز سازد، میزان آگاهی مردم را از ارزش

ز براي کاالها و با هدف ایجاد جایگاهی متمایNZWگردشگري را در این کشور رونق بخشد. بر این اساس برند 
خدمات تجاري و همچنین صنعت گردشگري این کشور به بازارهاي جهانی راه یافت.

٩ . Walmart
١٠ . Target
١١ . The New Zealand Way



ترین نقش این برند ایجاد هویت و مفهوم متمایز براي همه کاالها و خدمات تولید این کشور بود و عنوان مهم
.این برند از سه جزء لوگو (طرح آمدهاي تبلیغاتی براي ارتقاي جایگاه محصوالت به شمار میمحور همه فعالیت

شد. ترکیب این ، شعار (به شیوه نیوزیلند) و همچنین از یک عبارت (کیفیت) تشکیل میمنحصر به فرد برگ)
هاي بازاریابی داد تا بتوانند برنامهاین امکان را میNZWهاي استفاده کننده از برند سه جزء با یکدیگر به شرکت
المللی از هاي بازاریابی بینملی همگام سازند و ضمن پرهیز از تکروي در فعالیتخود را با اهداف یکپارچه 

منافع این تالش جمعی برخوردار شوند.

ها برخوردار شدند. این شرکتNZWشرکت در این کشور از مجوز استفاده از برند 170بیش از 1998تا سال 
ها در سراسر تولیدي این شرکتشدند. محصوالت یها در سطح صنایع خود شناخته مي بهترین نمونهدر زمره

جهان بیش از چهار میلیارد دالر فروش داست و این مبلغ حدود بیست درصد از درآمدهاي خارجی نیوزیلند را 
داد. در همان سال تشکیل می


