به نام خداوند بخشنده مهربان

مدیریت نام تجاری
Brand managemen

مدیریت برند شامل طرح یک وعده ،به اجرا در آوردن آن وعده و سپس حفظ و پاسداشت آن وعده است .این کار مستلزم تعریف برند ،کسب
موقعیت برای برند و عرضه برند است .مدیریت برند هنر خلق و زنده نگاه داشتن یک نام تجاری است .
مدیریت برند با داشتن دانش و آگاهی کامل از اصطالحی به نام تجاری آغاز میگردد و شامل قولی است که به مشتری داده میشود (قولی
که اگر به آن عمل نشود باعث عدم رضایت مشتری میگردد) .مدیریت برند چیزی جز هنر ایجاد و حفظ نام تجاری نیست .نام تجاری باعث
میگردد تا مشتریان به یک کسب و کار متعهد گردد
مدیریت برند شامل مدیریت ویژگیهای محسوس و نامحسوس نام تجاری است.


ویژگیهای محسوس(ملموس ):خود محصول ،قیمت ،بسته بندی ،و غیرهاست.



ویژگیهای نامحسوس(غیر ملموس ):تجربه مشتریان و در مورد خدمات نامحسوس ،شامل ارتباط عاطفی با محصول /
خدمت میباشد.

مدیریت نام تجاری در مجموع تالش دارد تا با هدد گدراری ،برنامده ریدزی ،اجدرا و کنتدرل ،بدرای ندام تجداری ایجداد
ارزش کند و سپس در جهدت حفدظ و ارتیدای ارزش آن بدوشدد .در ایدن میالده ،بدا دیددگاه بلندد مددت و راهبدردی بده
ارائه شیوه مدیریت نام تجاری پرداخته ایم.
در ابتدددا معیارهددایی را بددرای تعریددف ارزش هددای هسددته ای نددام تجدداری و چگددونگی خلددق یددک نددام تجدداری منسددجم
ارائه کرده ایم و سپس با بیدان معیارهدایی کده مصدر کننددگان بدا آن ندام تجداری را ارزیدابی مدی کنندد ،لدزوم انجدام
تحیییات بازار را خاطر نشان ساخته ایدم .در ایدن تحیییدات ،صدفاتی را کده مدورد توجده مصدر کننددگان در مدورد هدر
کدام از معیارها است ،شناسدایی مدی کندیم و بدا اسدتفاده از ایدن صدفات و درجده بنددی آنهدا توسدگ مصدر کننددگان،
ارزیابی ذهندی ایشدان را از ندام تجداری شناسدایی کدرده و بدا اسدتفاده از چدارچوبی کده بدر ایدن معیارهدا اسدتوار اسدت،
راهبردهایی متناسب با موقعیت های مختلف هر نام تجاری ارائه کرده ایم.
با انتخاب یک راهبرد و اجرای آن نوبدت بده ارزیدابی و ارائده بدازخورد بدرای کنتدرل و اصدالح مدی رسدد .معیارهدایی را
برای این کار ارائه کرده ایم که می توانند در ارزیابی عملدرد نام تجاری ما را یاری دهند.

مقدمه:
مشدالتی کده امدروزه مددیران بازاریدابی را بده خدود مشدهول کدرده ،عبدارت اسدت از آندده تدالش آنهدا بدرای خلدق و
نگهداری برند فاقدد برنامده ریدزی هدای بزم بدوده ،بده دلیدل عددم شدناخت ویژگدی هدای ندام تجداری ) (brandو
عدم شناخت روش های صدحی ح مددیریت ندام تجداری نمدی توانندد بده صدورت ا ربخشدی ،محصدول را بدا ندام تجداری
پیوند بزنند
 .اغلدب مددیران بازاریدابی و یدا مددیران برندد ،مفداهیم بازاریدابی را از قبیدل شدناخت نیازهدای مشدتری ،موضد یدابی،
فعالیت های ترفیعی و تبلیهی به خدوبی مدی دانندد و تجربده فراواندی در اجدرای آنهدا دارندد ،امدا در مجمدوع آنآده آنهدا
را در بازاریددابی محصددوبت و خدددمات دچددار مشدددل مددی کنددد ،آن اسددت کدده نمددی تواننددد مفدداهیم بازاریددابی را در راه
ارتیای ارزش نام تجاری به کار گیرند
 .اینها همه از آنجا ناشدی مدی شدود کده آنهدا شدناخت درسدتی از ندام تجداری بده عندوان یددی از مهدم تدرین دارائدی
های نامشهود شرکت ندارند و برداشت آنها از دارایدی صدرف شا شدامل چیزهدایی اسدت کده درنآدر مدی آیدد و قابدل لمدس
است.
همان گونه که علم مددیریت سدازمان مدی تواندد مددیران موسسدات تولیددی را بدا اسدتفاده از ابزارهدای مددیریتی نآیدر
هد گراری ،برنامه ریزی ،هماهنگی ،بسیج مناب و امدانات وکنترل یاری دهد تا به اهدا سازمان دست یابد.
علددم مدددیریت برنددد نیددز مدددیران را قددادر مددی سددازد تددا برنامدده ریددزی صددحیحی در راسددتای دسددتیابی بدده اهدددا نددام
تجاری بدنند ،به گونه ای که بدون به هدردادن مناب میزان دستیابی به اهدا بیشینه شود.
از آنجا که یدی از مهم تد رین عدواملی کده مدی تواندد جایگداه برندد را در ذهدن مصدر کنندده ارتیدال بخشدد ،تبلیهدات
است ،در این میاله با تأکیدد بدر کارکردهدای تبلیهدات در ایجداد ،حفدظ و ارتیدای ارزشدهای برندد بده چگدونگی مددیریت
برند در مؤسسات تولیدی خواهیم پرداخت.

مدیریت نام تجاری:
یک نام تجداری در صدورتی موفدق مدی شدود کده مددیران برندد در درسدتی از دارائدی هدایی کده آن را تشددیل مدی
دهند ،داشته باشند .از جمله مهم ترین دارائیهای نام تجاری می توان به این موارد اشاره کرد:
ارزشدددددددی کددددددده مشدددددددتری بدددددددرای ندددددددام تجددددددداری قائدددددددل مدددددددی شدددددددود سدرمایه گدراری مددیریت ندام تجداری بده گونده ای کده بدا حفاتدت از ویژگدی هدای ندام تجداری ،هدم ارزش آن راحفظ کند و هم وفاداری مشتریان را از دست ندهد.

در این راستا باید در مدیریت نام تجاری به ترتیدب تمدام چدارچوب هدایی را کده در مددیریت یدک سدازمان بده کدار مدی
بریم رعایت کرد.
همان گونه کده مددیریت سدازمان ابتددا بدا بیدان مأمور یدت خدود مشدخی مدی کندد کده سدازمان چده رسدالتی را مدی
خواهددد بدده انجددام برسدداند و سددپس اهدددا مجموعدده را بددر اسدداس آن بیانیدده مأموریددت تعریددف مددی کنددد و بددا تدددوین
استراتژی سعی در دستیابی بده اهددا سدازمان دارد ،در اینجدا نیدز ،بدرای ندام تجداری یدک بیانیده یدا گدزاره مأموریدت
بیان کرده ،سپس اهدا را براساس آن تعریف می کنیم.
در نهایت از روی آن اسدتراتژی هدایی را تددوین کدرده ،بدا اسدتفاده از بدازخور ،کنتدرل مدی کندیم کده تدا چده حدد بده
اهدددا خددود دسددت یافتدده ایددم .در ادامدده ،چگددونگی فرآینددد و الزامددات مدددیریت نددام تجدداری را بنددابر چددارچوب فددو
تشریح خواهیم کرد.
بیانیه ماموریت:
سازمان یا موسسه تولیدی در گدام اول بدا تعیدین ارزش هدای هسدته ای ندام تجداری ،مبندایی را بدرای تمدام اقددامات و
فعالیددت هددای مدددیران و بدده خصددوا مدددیران بازاریددابی مشددخی مددی سددازد .بزم بدده یددادآوری اسددت کدده در بیانیدده
مأموریت باید افیی بلندمدت را در نآدر داشدت و از همدین آغد از بدا طدرز تفددری اسدتراتژیک بده مددیریت ندام تجداری
مبادرت ورزید.
در حالی که ممددن اسدت مددیریت ندام تجداری تحدت فشدار مددیران عدالی سدازمان مجبدور بده کسدب نتدایج کوتداه
مدت شود (مثالش افزایش سهم بازار در یدک سدال آیندده) و ایدن انتآدار نده تنهدا باعدث تیویدت ندام تجداری نمدی شدود
بلده آن را رو به نابودی می بدرد .ایدن از جملده انتآداراتی اسدت کده در مدورد تبلیهدات هدم وجدود دارد و مدی تواندد در
عوض تثبیت ،به تخریب نام تجاری منجر شود .
هد  :پس از اینده بیانیده ارزش هدای هسدته ای ندام تجداری را اعدالم کدردیم ،بزم اسدت کده بدرای برندد هدد یدا
اهدافی تعیین شدود کده هدم در راسدتای بیانیده ارزش هدای هسدته ای آن اسدت و هدم مبندایی اجرایدی تدر نسدبت بده
بیانیه خواهد داشت.
با تعریف بیانیه و اهدا نام تجاری اسدت کده مددیر برندد مدی تواندد تعبیدر شخصدی خدود را بدا دیددگاه عمدوم میایسده
کند و ابزاری برای کنتدرل داشدته باشدد و از جاندب دیگدر حتدی بدا تعدوی آژاندس تبلیهداتی (بده خصدوا در مدواقعی
که هد احیای مجدد برند است) بازهم از مسیر دستیابی به هد منحر نخواهد شد.

تحلیل عوامدل داخلدی :از آنجدا کده بسدیاری از ندام هدای تجداری کده شدسدت خدورده اندد فیدگ تحدت تدأ یر عوامدل
خارجی نبوده و عوامل داخلی نیز بر آن تأ یر دارند ،از جمله مهدم تدرین عوامدل دروندی کده مدی توانندد بدر دسدتیابی بده
هد نام تجاری تدأ یر بگرارندد (جددای از عوامدل سدازمانی و سدایر عوامدل مددیریتی) نگدرش و دیددگاه اعیدای تدیم
است که روی نام تجاری کار می کنند.

بزم است بررسی شدود کده آیدا همده اعیدای تدیم دیددگاهی سدازگار بدا ارزش هدای هسدته ای ندام تجداری دارندد .از
این رو بزم است که یک گروه مستیل ،دیدگاه اعیا را درباره ارزش ها بررسی کنند.
به روشنی پیدا است که بیانیه ارزش ها و اهدا نام تجاری باید سرلوحه تمامی اعیای گروه قرار گیرد.
تحلیل عوامل خارجی :از آنجا که مشدتریان از مهدم تدرین عوامدل خدارجی هسدتند کده حتدی بیانیده ارزش هدا و اهددا
نام تجاری در راستای نیاز آنهدا و توجده بده الزامدات بدازار هدد تنآدیم شدده اسدت ،بایدد بدا تحیییدات بدازار گسدترده،
ارزش های مشدتریان و نیازهدای آندان را بده صدورتی دقیدق شناسدایی و تجزیده و تحلیدل کدرد تدا هدم از ارزش هدای
بازار هد آگاهی یابیم و هم اطمینان یابیم کده اسدتراتژی هدای گرشدته توانسدته اندد بده خدوبی ارزشدهای ندام تجداری
را به مصر کنندگان انتیال دهند.

تدوین ،ارزیابی و انتخاب اسدتراتژی :در گدام بعدد ،مددیریت ندام تجداری در موسسده تولیددی بدا ترکیدب کدردن تواندائی
ها ،شایستگی ها و مهارت های اعیدای تدیم برندد و عوامدل خدارجی ا رگدرار بدر آن ،بده تددوین اسدتراتژی هدایی کده
در چارچوب بیانیه ارزش ها و اهدا نام تجاری هستند ،خواهد پرداخت
.
دی ای چرنداتونی ) (DE Chernatonyمدک ویلیدام ) (Mc Williamبده منآدور تددوین اسدتراتژی برندد
روشی را ارائه کرده اند که با اسدتفاده از آن مدی تدوان بده تددوین وانتخداب اسدتراتژی متناسدب بدا شدرایگ و میتیدیات
مبادرت ورزید.
البته پیش از به کارگیری این روش بزم اس ت کده بدا انجدام تحیییدات بدازار بده ارزیدابی جایگداه ندام تجداری در ذهدن
مصددر کنندددگان پرداخددت و سددپس بنددابر شددرایگ اقتیددائی نددام تجدداری در هددر کدددام از مؤلفدده هددا و جایگدداه آن در
ماتریس تعریف شده ،استراتژی مناسب را تدوین کرد.

تدوین راهبرد نام تجاری:
پیش از هر چیز بزم اسدت بددانیم کده ندام تجداری پدیدده ای اسدت کدل نگدر و نبایدد ارزش هدای ندام تجداری را بده
صورت جداگانه تحلیل کرد بلده باید ایدن اجدزا را مدرتبگ بدا هدم نگریسدت و در جهدت خلدق ندام تجداری بایدد تمدامی
اجزای ارزشی آن نام تجاری را با هم منسجم کرد بده گونده ای کده بدین آنهدا هدم افزایدی ایجداد شدود تدا ندام تجداری
قدرتمندی را بنا کنند.
با تدیه بر راهدارهای زیر مدی تدوان تشدخیی داد کده چگونده بایدد اجدزای مختلدف ندام تجداری را بدا هدم پیوندد زد و
با خلق یک ندام تجداری قددرت مندد ،مدی تدوان موضد بهینده ای را در ذهدن مصدر کننددگان و بدازار هدد ایجداد
کرد .برای موض یابی نام تجاری از پیوند سه مؤلفه تشدیل دهنده نام تجاری بهره می بریم:

مولفدددددده کددددددارکردی :محصددددددول یددددددا خدددددددمت چدددددده کدددددداری را انجددددددام مددددددی دهددددددد
مولفدده روان شددناختی :کدددام یددک از نیازهددای انگیزشددی ،مددوقعیتی یددا نیددش توسددگ محصددول یددا خدددمت بددرآورده مددی
شود
مولفه ارزیدابی کنندده :نحدوه ارزیدابی مصدر کنندده از ندام تجداری چگونده اسدت (ندام تجداری چگونده ارزیدابی مدی
شود
)
سپس با پیوند زدن و انسجام این سه مولفه ،نام تجاری بنا می شود.
(شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل)1
این تعریف از نام تجاری از طرز تفدر مصر کنندده نشدأت مدی گیدرد ،زیدرا مصدر کنندده هرکددام از ایدن مولفده هدا
را به صورت جدا از هم نگاه نمی کند .بده عندوان مثدال ،یدک نوشدیدنی در تبلیهدات چندین توصدیف مدی شدود کده ایدن
نام تجداری از نآدر کدارکردی ،سرشدار از اندرژی اسدت .ادرا مصدر کنندده از ندام تجداری باعدث مدی شدود او فددر
کند استفاده از آن باعث سالمت در زندگی می شدود .بندابراین ،در ایدن حالدت مؤلفده کدارکردی ندام تجداری بدا دیددگاه
روان شناختی ارزیابی می شود.
تا اینجا می توان گفت که بده خدوبی یدک ندام تجداری منسدجم از دو مولفده خلدق مدی شدود کده مولفده کدارکردی و
روان شددناختی آن در تعامددل بددا هددم عمددل مددی کننددد .ایددن دقییداش همددان مفهددوم پیونددد زدن مولفدده هددای ارزشددی نددام
تجدداری اسددت کدده چیددزی فراتددر از آن اسددت کدده نددام تجدداری فیددگ در برگیرنددده دو مولفدده مددرکور باشددد .
1995)،(Reynolds
گاهی نیز ممدن است نام تجاری با بیش از یک معیار کارکردی یا روان شناختی ارزیابی شود.
به عنوان مثال در مورد خمیدر دنددان کده دارای مولفده هدای کدارکردی یدا روان شدناختی ارزیدابی بیشدتری اسدت ،ندام
تجاری «کلگیت» بدین صدورت عمدل کدرد کده هدم بدر رفد بدوی بدد دهدان توسدگ محصدول تأکیدد کدرد (کده یدک

مولفه روان شناختی است و بر چیزی تأکیدد دارد کده بدرای فدرد ا درات اجتمداعی ندامطلوبی دارد) و هدم بدر عددم لدزوم
مراجعه به دندان پزشک تمرکز کرد.
از ایدن رو از واژه "محافآددت "اسددتفاده کدرد تددا ضدمن توجدده بده مولفدده کدارکردی و تأکیددد بدر مولفدده روان شددناختی
(ترس از ایجاد بوی بد دهان) بر پیوندزدن این دو مفهوم در یک چارچوب منسجم "محافآت" اشاره کند.
امدا ن آن وجود دارد که در یدک طبیده از محصدول چندد رقیدب ندام تجداری خدود را بده صدورت منسدجمی توصدیف و
تبلیغ کنند و بنابراین به هر دوی ایدن مولفده هدا توجده مدی کندد .در ایدن حالدت بایدد بده گونده ای عمدل کنیدد کده در
مورد نام تجاری شما ارزیابی بهتری صدورت گیدرد و ایدن کداری نیسدت جدز پیوندد زدن مولفده سدوم بدا ایدن دو مولفده،
بنابراین کلگیت برای اینده بده مصدر کنندده در مدورد ویژگدی "محافآدت کننددگی" محصدول خدود اطمیندان بدهدد،
از واژه "دوست داشتنی" استفاده کرده است.
بدین گونده بدا اسدتفاده از یدک بیانیده دو کلمده ای شدامل دوسدت داشدتنی و محافآدت کننددگی هدم بده مولفده هدای
کددارکردی و روان شددناختی توجدده کددرده و هددم بدده گوندده ای معطددو بدده فراینددد ارزیددابی کددردن نددام تجدداری توسددگ
مصر کننده اشاره کرده است.
از نتددایج ایددن گوندده ترکیددب کددردن بیانیدده ،آن اسددت کدده عددالوه بددر موضد یددابی درسددت بددرای محصددول ،مدددیران و
اعیای تیم را در کسب یک دیدگاه کلی نگر یاری می دهد.
حال برای اینده بتوان بهتر بدر ذهدن مصدر کنندده ا در گراشدت و منداب را بده خدوبی بدرای ایدن ا رگدراری بده کدار
گرفت ،شناخت ابعادی که نام تجاری را در ذهن مصر کننده تعریف می کنند ،ضروری به نآر می رسد.
ابعاد نام تجاری:
وقتی مردم یک نام تجاری را انتخاب می کنند ،فیدگ بده یدک ویژگدی آن توجده نمدی کنندد بلدده خصیصده هدای چندد
گانه ای را وابسته به نوع محصدول و میدزان درگیدری ذهندی خدود در نآدر مدی گی رندد و بدا توجده بده آنهدا تصدمیم بده
انتخاب می گیرند.
به عالوه ،آنها نمدی توانندد فدور شا تمدامی آن صدفات را در ذهدن بیاورندد و آنهدا را ارزیدابی کنندد بلدده فیدگ تعددادی از
ویژگی های اصلی آن را در نآر می آورند و به ترتیب قدرار گدرفتن گزینده هدا (ندام هدای تجداری) آنهدا را بدا توجده بده
بعیی از ویژگی های اصلی ارزیابی می کنند.
)
(سددددددددددددددددددددددددددددددداترلند ،قربدددددددددددددددددددددددددددددددانلو1991،
ترتیب قرار گرفتن گزینه ها (نام هدای تجداری)  ،همدان ترتیبدی اسدت کده در ذهدن تولیدد مدی شدود وایدن ترتیدب مدی
تواند در تصمیم نهایی تأ یر بگرارد.
حال برای آندده احتمدال خریدد محصدول بیشدتر شدود و گزینده ندام تجداری خاصدی از رتبده بهتدری در هنگدام تولیدد
گزینه ها برخوردار شود ،بزم است که با استفاده از تبلیغ میزان برتری یابندگی آن نام تجاری را افزایش دهیم.
یعنی با به کار بردن تبلیغ بتدوانیم احتمدال ایدن را کده ندام تجداری زودتدر از سدایر گزینده هدا بده ذهدن مصدر کنندده
)
خطددددددددددور کنددددددددددد ،افددددددددددزایش دهددددددددددیم( .سدددددددددداترلند ،قربددددددددددانلو1991،

ویژگدی هدایی را کده گفتدیم ،در مدورد محصدول متفداوت از ویژگدی هدای خددمات هسدتند .گداروین )(GARVIN
نشان داده است که در مورد محصول ابعاد زیر در ذهن مصر کننده از اهمیت بیشتری برخوردارند :
عملدددددددددددددددرد :مثددددددددددددددل بددددددددددددددابترین سددددددددددددددرعت خددددددددددددددودروویژگدددی هدددا :مثدددل ایندددده خدددودرو دارای ضدددبگ اسدددتریو باشدددد یدددا صدددندلی راحتدددی داشدددته باشددددقابلیدددت اعتمددداد :هدددر موقددد کددده خدددودرو را روشدددن مدددی کنیدددد ،بدددا مشددددل روبدددرو نشدددویدتطابق با ویژگی های ادعا شده :اگر ادعا کردیم که بنزین کم مصر می کند ،همیشه همین
طور باشد
-با دوام بودن

قابلیت تعمیرزیباییمعروفیت .ویژگی هایی که از نآر مصر کنندگان در مورد خدمات مهم هستند عبارتند از:
ویژگیهای قابل لمس :مثل امدانات فیزیدی ،ابزارها و تاهر کارکنانی که خدمت را ارائهمی کنند
قابلیت اعتمادمسئولیت پریریاطمینان بخشیدن به مشتریداشتن در متیابل واحترام به مشتری.حال اگر بخواهیم ارزیابی کنیم که در چه صورت مصر کنندگان یک نام تجاری را انتخاب

می کنند ،پاسخ این است که آنان معموبش با توجه به دو بعد اساسی تصمیم می گیرند که این دو
بعد شامل مواردی که در باب ذکر شد ،نیز می شوند):(de Chernatony;1998
*ارزیابی منطقی :در برگیرنده تمامی مواردی است که مشتری انتآار "کارکرد" مطلوبی از محصول دارد
.مواردی مثل عملدرد (سرعت بابی خودرو) ،قابلیت اعتماد (همیشه به خوبی کار کند) ومزه (مثل کوکاکوب).
در حیییدددددت ایدددددن ارزیدددددابی در ارتبددددداط بدددددا مباحدددددث تصدددددمیم گیدددددری عیالیدددددی اسدددددت.
*ارزیاابی اسسایای (یاا نماینادگی  ):در برگیرندده تمدامی مدواردی اسدت کده مصدر کنندده بندابر ارزیدابی
احساسددی خددود یددک نددام تجدداری را انتخدداب مددی کنددد و ممدددن اسددت بددا معیارهددای عیالیددی چندددان سددازگار نباشددد.
به خوبی پیدا ست کده هرکددام از ایدن ابعداد ،بندابر تعریدف ،از هدم مسدتیل هسدتند و مصدر کنندده بده نددرت ممددن
است فیگ یدی ازاین ابعاد را به کار بگیرد
 .درواق مصر کننده هدر ندام تجداری را کده جدزل فهرسدت انتخداب خدود قدرار داده براسداس هدر کددام از ایدن ابعداد
درجه بندی می کند .این درجه بندی در واق تحت تدأ یر عوامدل مختلفدی اسدت کده از مهدم تدرین آنهدا مدی تدوان بده
عوامل ترفیعی اشاره کرد کده بده دلیدل نیدش نیرومنددی کده تبلیهدات در موضد یدابی ندام تجداری دارد ،ا در آن را بدر
انتخاب یک نام تجاری تجزیه کرده ،نحوه تأ یرگراری آن را بر انتخاب یک برند بررسی می کنیم.
در ف رایند ا رگراری بر ذهن مصر کننده ،تبلیهات از برآیندد تدأ یر بدر مؤلفده هدای زیدر و ا در تعداملی کده بدین ایدن دو
مؤلفه ایجاد می شود ،احتمال انتخاب یک نام تجداری یدا گزینده هدایی را کده بده ذهدن وی خطدور کدرده ،افدزایش مدی
:سدددددددددددددددددددددداترلند ،قربددددددددددددددددددددددانلو)1991،
دهددددددددددددددددددددددد(
1.ترتیب برانگیخته شدن گزینه ها یا نام های تجاری.
2.درجه بندی هر کدام از گزینه ها یا نام های تجاری بر اساس دو بعد مرکور.
در همین جاست که مصر کننده تحت تأ یر تبلیهات ،ممدن است در هر کدام از مراحل
و ( )2فو  ،احتمال انتخاب بیشدتری را بدرای ندام تجداری خاصدی قائدل شدود .در مدورد ارتبداط مرحلده ( )1بدا ندام
تجاری پیش از این صحبت شد.
اما در مرحله ( ) 2برای اینده بتدوان احتمدال انتخداب یدک ندام تجداری را توسدگ مصدر کنندده افدزایش
( )1
داد ،بزم است با تحییق بازار صدفاتی را کده ممددن اسدت بده درجده بنددی یدک برندد بدر اسداس دو بعدد
ارزیابی منطیی و احساسی منجر شود ،شناسایی کنیم .
بدده عبددارت سدداده تددر بددا انجددام تحیییددات میدددانی در بددازار ،پرسشددنامه ای تهیدده کددرده ،از مصددر کنندددگان مددی
خدواهیم صددفاتی را کدده در ارتبدداط بددا بعددد کددارکردی یددک محصددول خدداا مددورد توجدده قددرار مددی دهنددد ،بیددان و
سپس نام تجاری را براساس هرکدام از این صفات درجه بندی کنند.

در مو رد ارزیابی احساسی یا نمایندگی نیدز بده همدین طریدق عمدل مدی کندیم .پدس از آن بندابر صدفات مدرکور و
درجدده ای کدده بدده آن اختصدداا داده انددد ،جایگدداه نددام تجدداری را از نآددر عمددوم مصددر کنندددگان روی ماتریسددی
شبیه آنآه در شدل ( )2آمده ،مشخی کنند.
تمامی استراتژی هایی را که مددیریت برندد در جهدت دسدتیابی بده اهددا آن مدی تواندد بده کدار گیدرد ،از همدین
ماتریس اتخاذ می شود.
جایگاه فعلی نام تجاری در ماتریس مبنایی برای تدوین استراتژی نام تجاری در راستای اهدا آن است.
عالوه بر این ،استراتژی اتخاذ شده می تواند نحوه تخصیی مناب را برای حمایت از نام تجاری تعیین کند.
ماتریس ایتراتژی های نام تجاری:
بسته به جایگاه ندام تجداری در مداتریس مدی تدوان یددی از اسدتراتژی هدای زیدر را اتخداذ کدرد و بدرای حفدظ یدا
ارتیای ارزش نام تجاری آن را اجرا کرد.
اگر نام تجداری بندا بدر ارزیدابی مصدر کنند دگان در هدر دو بعدد کدارکردی و نماینددگی ،سدطوح بداب را بده خدود
اختصاا داده باشد ،در ذهن مصر کننده در بهترین حالت قرار گرفته است.
در ایددن حالددت بزم اسددت تحیییددات کیفددی انجددام دهیددد تددا آن سددبک زندددگی را بشناسددید کدده اسددتفاده کنندددگان
تمایل دارند نام تجاری شدما ،سدبک زنددگی و موقعیدت آندان را انعدداس دهدد .بندابراین ،بایدد هدد موضد یدابی
نام تجاری تان را آن سبک زندگی قرار دهید.
همآنین آمیخته بازاریدابی را بده صدورتی بده کدار بریدد کده نیازهدای کدارکردی و نماینددگی مصدر کننددگان را
برآورده سازد.
در اینجددا بزم اسددتراتژی خالقددی تدددوین کنیددد کدده الزامدات سددبک زندددگی مصددر کنندددگان را تیویددت کنددد .بدده
عنوان مثدال یدک طبیده خداا را تعریدف کنیدد کده اسدتفاده کنندده ندام تجداری شدما هسدتند (مدثالش رولدزرویس
اتومبیلی کده بده شدما شخصدیت مدی بخشدد( )رایدز ،بهدزاد )1131،و یدا وجهده اجتمداعی او را نشدان دهدد (مدثالش
لباس هدای LEVISEبدرای آدم هدای غیدر رسدمی و راحدت) (رایدز ،بهدزاد) 1131،و همآندین لحدن تبلیدغ آن
گویای موض محصول یا ندام تجداری باشدد .رسدانه ای هدم کده ایدن تبلیهدات را پخدش مدی کندد بایدد رسدانه ای
خاا باشد .فعالیت های ترفیعی و تبلیهدی شدما بایدد پیوسدته و دائمدی باشدد تدا انتخداب مصدر کنندده ای را کده
هم اکنون استفاده کننده یا مالدک ندام تجداری اسدت ،تیویدت و همآندین نشدانه هدای سدمبلیک برندد را در ذهدن
بازار حفظ کند.
در مورد کیفیت محصول نیز دقت کنیدد کده بایدد هدر روز آن را بهبدود بخشدید ،یدا حدداقل آن را در همدان حالدت
حفظ کرد  .باید بده صدورت مدنآم تحیییداتی صدورت گیدرد تدا دیددگاه مصدر کننددگان نسدبت بده عملددرد ندام

تجاری سنجیده شود ،تا هم از عملددرد بازاریدابی ندام تجداری بده مددیریت بدازخوردی داده شدود و هدم در صدورت
بروز تهییر در صفات و درجه بندی آنها در ذهن مصر کننده ،در استراتژی های خود تجدید نآر کنید.
از نآر توزید نیدز فیدگ بایدد فروشدندگانی آن را عرضده کنندد کده بده کیفیدت محصدول شدهرت دارندد .همآندین
روش هایی را که توزی کنندگان در ارتباط با ندام تجداری عمدل مدی کنندد ،بازرسدی کنیدد تدا مطمدئن شدوید هدی
کدام از مولفه های آمیخته بازاریابی ا ر نامطلوبی بر ارزش نام تجاری نگرارند.

اگر نام تجداری در ذهدن مصدر کننددگان دا رای کدارکرد بداب و نماینددگی اندد باشدد ،چندین مدی تدوان اتهدار
کددرد کدده آنهددا بدده دلیددل تصددمیم گیددری منطیددی خواهددان محصددولی هسددتند کدده عملدددرد بهتددری داشددته باشددد.
بنابراین ،لزومی برای ابدال ویژگدی هدای ندام تجداری وجدود نددارد .در آمیختده بازاریدابی ایدن ندام تجداری بایدد:
الف) محصول :برتری محصول باید حفظ شود .بده ویدژه تحییدق و توسدعه بسدیار ضدروری اسدت تدا بتدوان کدارکرد
آن را در سدطح بداب نگداه داشدت  .بسدیاری از رقبدا قصدد دارندد خدود را در برابدر ندام تجداری شدما مطدرح و ادعدا
کنند که شبیه به آن هستند و این تهدیدی بزرگ برای نام تجاری است.

ب )فعالیت های ترفیعی و تبلیهی :همآندان بایدد بدا فعالیدت هدای ترفیعدی برندد خدود را پشدتیبانی کنیدد تدا بده ذهدن
بازار الیا کنید کده محصدول دارای مزیدت کدارکردی اسدت .بزم اسدت اسدتراتژی خالقدی تددوین شدود تدا نشدان دهدد
که محصول در تبلیغ نیز برتر از دیگران است.

اگر محصول از بعد کدارکردی در سدطح پدایی ن و از بعدد نماینددگی در سدطح بدابیی قدرار گرفتده باشدد ،محصدول یدک
حالت سمبولیک خواهد داشت و مصر کنندده از اسدتفاده آن بده دنبدال رفد نیداز کدارکردی نیسدت و خدود نیدز متوجده
می شود که از نآر کارکرد بین ندام هدای تجداری اخدتال چنددانی وجدود نددارد ولدی بعدد نماینددگی آن دارای اهمیدت
قابل مالحآه ای بوده ،به نیازهای ناشی از این بعد بده خدوبی پاسدخ مدی دهدد .بده روشدنی پیداسدت کده تبلیدغ مسدتمر
از دو جهت بسیار ضروری است:

الددددف) پددددریرش نددددام تجدددداری از نآددددر اینددددده جزئددددی از فرهندد د

اسددددت (مثددددل خددددانواده)Oxo

ب) تبلیغ باعث تیویت سبک زندگی می شود.

در اینجددا لزومددی ندددارد کدده حتمداش روی بهبددود عملدددرد محصددول تددالش فراوانددی انجددام پددریرد و اسددتراتژی محصددول
باید آن باشد که اهدا موض یابی را برآورده سازد .
در مجمددددوع صددددرف شا تأکیددددد بددددر نتددددایجی اسددددت کدددده از نددددام تجدددداری بدددده دسددددت مددددی آیددددد.
اگر ارزیابی مصر کنندگان در هر دو بعدد در سدطح پدایین باشدد ،آنهدا بده دنبدال رفد نیازهدای کدارکردی نیسدتند و از
جانب دیگر محصول را برای اینده نشان دهد آنها نماینده گروه یا طبیه ای هستند ،نمی خرند.
به عنوان مثدال ،مهدازه هدای خواربدار فروشدی کده قصدد آنهدا از خریدد آن اسدت کده صدرف شا اجنداس را فدراهم کنندد و
توجهی به نام تجداری آن ندارندد .بندا براین ،بزم اسدت کده از نآدر مبحدث توزید  ،ندام تجداری بده خدوبی در دسدترس
بوده ،از نآر قیمدت هدم رقدابتی باشدد و در نتیجده ازنآدر قیمدت بایدد رهبدری بدازار را در دسدت داشدته باشدد و بتواندد
این رهبری در هزینه را حفظ کند.

توزید کننددده محصددول نیددز بایددد قیمددت جددرابی را بدده خددرده فروشددان و مشددتریان نهددایی ارائدده دهددد تددا محصددول را
بخرند.
لرا برای تولید کننده امدان پریر اسدت کده ندام هدای تجداری قدوی خدود را در ایدن بخدش قدرار دهدد .منآدور از ایدن
کار آن است که دامنه ای از محصوبت خود را کامل کنیدد و یدا در برابدر یدک رقیدب بده دفداع برخیزیدد و یدا ایندده بده
خاطر رویدرد بخش بندی بازار ناچارید که وارد این قسمت شوید.

پدس از اینددده اسددتراتژی هددای قابددل اتخداذ را تدددوین کردیددد و طبددق شددرایگ اقتیدایی مدداتریس اسددتراتژی هددای نددام
تجاری ،بهترین استراتژی را متناسب بدا وضدعیت ندام تجداری انتخداب کردیدد ،نوبدت بده تعیدین هدد هدای سدابنه و
سیاسددت هددا مددی رسددد .در اینجددا بدده دلیددل اینددده هددر کدددام از اسددتراتژی هددای مدداتریس شدددل ( ،)2اسددتراتژی هددای
آمیخته بازاریابی متناسب را بنابر شدرایگ قرارگدرفتن ندام تجداری ارائده کدرده اندد ،هدد هدای کوتداه مددت و سیاسدت
ها با روش های مدیریت بازاریابی و با راهدارهای استراتژیک پیش گفته ،تعیین می شوند

 .پدس از آن نوبدت بده تخصدیی منداب مدی رسدد ،کده مددیریت برندد بدا توجده بده الزامدات راهبدردی ندام تجداری و
تجربه ای که در اجرای هر کددام از اندواع راهبدرد هدای بازاریدابی دارد ،و بدا عطدف توجده بده راهبدرد هدر ندام تجداری،
بایدددددددددددددد منددددددددددددداب را متناسدددددددددددددب بدددددددددددددا آن تخصدددددددددددددیی دهدددددددددددددد.
پس از آنده گام های اجرایی را پشدت سدر نهدادیم ،نوبدت بده مرحلده ارزیدابی و کنتدرل مدی رسدد کده ایدن در حیییدت
بازخوردی را به مدیریت می دهد که بنابرآن ،در هر کدام از مراحل پیشین اصالحات بزم را انجام دهد.

از آنجا که مرحلده ارزیدابی عملددرد در ارتبداط مسدتییم بدا ارزش ندام تجداری اسدت ،و همدان گونده کده گفتدیم ارزش
نام تجاری ،به عنوان یددی از د ارائدی هدای نامشدهود ،پدیش از ایدن مدورد توجده قدرار نمدی گرفتده ،بزم اسدت کده بده
تشددریح بیشددتر ارزش نددام تجدداری و اسددتفاده از معیارهددایی بددرای ارزیددابی عملدددرد نددام تجدداری بپددردازیم ،کدده ایددن در
واق نشان دهندده عملددرد مددیریت در ارتیدای ارزش ندام تجداری اسدت.اگدر بخدواهیم ارزش ندام تجداری را محاسدبه
کنیم ،بزم است که با دیدگاه مالی به تعریف ارزش نام تجاری بپردازیم.

تعریف :ارزش نام تجداری ،شدبیه بده ارزش سدایر دارائدی هدا ،ارزش فعلدی درآمددهای آیندده آن ندام تجداری اسدت .بده
عبددارت کمددی تددر ،دارایددی یددک نددام تجدداری ،میددزان موفییددت شددرکت در هددر کدددام از مراحددل زیددر اسددت2222(:
)Herremans

نتیجه گیری:
نتایج بررسی هدا و مطالعدات متخصصدان ندام تجداری و تبلیهدات نشدان داده اسدت کده بهتدرین معیارهدا بدرای تحلیدل
عملدددددددددددددرد نددددددددددددام تجدددددددددددداری عبددددددددددددارت اسددددددددددددت ازHerremans) 2222( :
نرخ بازگشت نام تجاری:
شاخی ا ربخشی ندام تجداری اسدت و بده معندی آن اسدت کده اگدر ندام تجداری دارای ارزش باشدد ،بایدد بده واسدطه
سددرمایه گددراری هددایی کدده روی آن مددی شددود ،بددرای شددرکت درآمددد ایجدداد کنددد و دبلددت بددر قدددرت نددام تجدداری در
اکتساب درآمد خالی فروش دارد.

ایدددددن معیدددددار از تیسدددددیم فدددددروش ندددددام تجددددداری بدددددر ارزش آن بددددده دسدددددت مدددددی آیدددددد.
نرخ بازگشت فروش :شاخی میزان کارآیی ندام تجداری اسدت ،کده بده ایجداد درآمددهای ناشدی از فدروش منجدر شدده
است و دبلت بر قدرت نام تجاری در اکتساب درآمد دارد.
این معیار از تیسیم درآمد خالی نام تجاری بر فروش آن به دست می آید.

بازگشت سرمایه تبلیهدات :از معیارهدای اصدلی سدرمایه گدراری روی ندام تجداری اسدت ،زیدرا ارزش ندام تجداری تدابعی
از هزینده صدر شدده بدر تبلیهدات اسدت )(2000 Herremansایدن معیدار بده مفهدوم آن اسدت کده « بدا چده
سرعتی دارائی های سرمایه ای تبدیل به درآمد فروش می شوند».
بددرای محاسددبه آن بدده تعریددف مددالی آن رجددوع مددی کنددیم« :بازگشددت سددرمایه تبلیهددات بدده شاخصددی از کددارایی و
ا ربخشی است که نشان می دهد .بدا هدر ریدال سدرمایه گدراری روی تبلیهدات ،شدرکت چده قددر مدی تواندد بدرای ندام
تجاری خود ارزش ایجاد کند ».دستوره محاسبه آن به این صورت است:
)هزینددددده صدددددر شدددددده روی تبلیدددددغ آن) ( /ارزش ندددددام تجددددداری) = بازگشدددددت سدددددرمایه تبلیهدددددات
قابل ذکر است که به کدارگیری فیدگ یددی از معیارهدای فدو ممددن اسدت مدا را بده بیراهده بدشداند و منجدر بده آن
شود که در مدورد یدک ندام تجداری ارزیدابی خدوش بینانده ای بدندیم ،در حدالی کده ممددن اسدت بدا اسدتفاده از سدایر
معیارها به نتیجه دیگری برسیم.

روش های دیگر تحلیل کمدی در مدورد عملددرد ندام تجداری وجدود دارندد کده بدا اسدتفاده از ندرخ بازگشدت بهینده بده
تحلیل عملدرد نام تجاری و تبلیهات می پردازند .
منابع:
" 1 -روانشناسددی تبلیهددات تجدداری" مدداکس سدداترلند ترجمدده سددینا قربددانلو انتشددارات مبلهددان تهددران .1132
" 2 -اصدول بازاریدابی" فیلید کداتلر و گدری آرمسدتران

ترجمده بهمدن فروزندده نشدرآزمون بدا همدداری شدرکت

آترپات چدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا دوم تهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددران .1111
3 - "22قدانون ابدت بدرای تثبیدت ندام تجداری" ال رایدز و لدورا رایدز ترجمده منیدژه بهدزاد انتشدارات سدیته چا
اول تهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددران .1131
"4 -مجموعدده اطددالع رسددانی فرهن د

تبلیهددات" محمددد رضددا محمدددی فددر سددازمان چددا و انتشددارات وزارت

فرهندددددددددددددددددددد

و ارشدددددددددددددددددددداد اسددددددددددددددددددددالمی تهددددددددددددددددددددران .1111

" 5 -تحلیل پیام هدای رسدانه ای" دانیدل رایدف ،اسدتفن لیسدی ،فریددریک جدی .فیددو ترجمده مهددخت بروجدردی
علددوی انتشددارات سددروش و مرکددز تحیییددات ،مطالعددات و سددنجش برنامدده ای صدددا و سددیمای جمهددوری اسددالمی
ایددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددران تهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددران .1131
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