هرآنچه که بایستی درباره برندسازی بدانید!!
دکتر آرش سلطانعلی
مدیر مدرسه تبلیغات ایده و مشاور ارشد برندسازی

اگــر تمامــی صحبتهایــی کــه در دنیــای تجــارت دربــاره برندســازی میشــود بــه شــما
ایــن احســاس را میدهــد کــه انــگار داریــد بــه یــک کانــال رادیویــی خارجــیزبــان گــوش
ف روشــنی بــرای تمــام واژههایــی کــه در مکالمات برندســازی
میدهیــد ،ایــن مقالــه تعریـ 
بــکار میــرود ،ارائــه میکنــد ،در ضمــن نگاهــی هــم بــه برندهامیاندازنــد کــه چــرا اینقــدر
قــدرت دارنــد ،چــه موقــع و چگونــه بایــد یــک برنــد را خلــق کــرد ،مدیریــت و نگهــداری
از یــک برنــد ،چــه الزاماتــی میخواهــد و اینکــه چگونــه برندســازی را در راهبــرد تجــارت
تــان بگنجانید.
اگــر شــما اهــل تجــارت هســتید ،برندســازی کلیــد موفقیــت بازاریابیتــان اســت و ایــن
مقالــه شــما را در مســیر درســتی قــرار میدهــد.
الفبای برندسازی
درباره آن صحبت میکند

 جهتگیری به سمت آنچه که اساساً برندسازی درک قدرت برندسازی اختصاص دادن نفرات ،منابع و زمان الزم برای ساختن یک برندشــاید شــما دســت ب ـ ه کار تاســیس یــک کمپانــی یــا یــک محصــول جدیــد شــوید و
بخواهیــد کــه از همــان اول یــک برنــد قدرتمنــد را بنــا کنیــد .یــا شــاید مدتــی در یــک
کاری بودهایــد و حــاال میخواهیــد در برندتــان تغییــر و تحولــی ایجــاد کنیــد یــا چیــزی
بــه آن اضافــه و یــا اص ـ ً
ا آن را عــوض کنیــد.
شــاید اخیــرا ً بــرای یــک کار جــا افتــادهای وارد کار بازاریابــی شــدهاید و میخواهیــد یــا
عجلــه داریــد کــه بــه کل موضــوع برندســازیتان ســرعت بخشــیده و آن را بــه بهتریــن
نحــو انجــام دهیــد .یــا شــاید از آن عــده تاجرانــی هســتید کــه کامــا مطمئــن نیســتند
اصـ ً
ا یــک برنــد دارنــد یــا خیــر ،ولــی بــه خوبــی میداننــد کــه بــه یــک برنــد نیــاز دارنــد
و میخواهنــد بداننــد کــه چــه قدمهایــی را بایــد بردارنــد تــا آن برنــد را کــه شــروع بــه
ســاختنش کر دهانــد بــه پایــان برســانند.
اگــر عمــل برندســازی در دســتور کارتــان اســت ،نقطـهی شــروعتان اهمیتــی نــدارد ،ایــن
مقالــه بــه شــما کمــک میکنــد تــا در مســیر درســتی گام برداریــد .یــک نظــر اجمالــی از
مجموعــه دالیلــی کــه چــرا برندهااهمیــت دارنــد را فراهــم میکنــد ،ایــن کــه چــرا شــما
بــه آن نیــاز داریــد و چگونــه ســاختن یــک برنــد ،ارزش و اعتبــاری کســب میکنــد کــه از
زمــان و تالشــی کــه صــرف میکنیــد ،بســیار فراتــر اســت.

بعد از هم ه این حرفها ،برندهاچه معنایی دارند؟

برندهــا تعهداتــی هســتند کــه مشــتریان بــه آنهــا اعتمــاد میکننــد .اگــر شــما همیــن
تعریــف سـهکلمهای – برندهــا ،تعهــدات هســتند -را یــاد گرفتیــد ،بــهخوبــی در مســیر
موفقیــت برندســازی قــرار گرفتهایــد.
زمانی که وارد جهان برندسازی شدید ،این حقایق را در ذهنتان نگه دارید:
 شــما بــا اعتمادســازی ،در یــک تعهــد منحصــر بــه فــرد دربــاره ایــن کــه شــما کــههســتید ،بــه چــه چیــزی پایبنــد هســتید و چــه مزایــای یگانــه و مهمــی را تحویــل
میدهیــد ،برندتــان را میســازید.
 شــما بــا بــرآورده کــردن تعهدتــان در هــر لحظــه ،در قبــال افــرادی کــه بــا نــام شــما،پیــام شــما یــا کار شــما تمــاس میگیرنــد ،برندتــان را میســازید .فرقــی نمیکنــد کــه
ایــن تمــاس از طریــق آگهــی ،تبلیغــات ،کالمــی و شــفاهی ،تجربـ ه خریــد ،خدمــات بــه
مشــتری ،اعالنهــا ،گزارشهــای رســمی باشــد یــا ارتباطــات تجــاری.
شــما برندتــان را بــا تقویــت مســتمر تعهــدات آن مســتحکم میکنیــد .اگــر برخوردهــا بــا
برندتــان ،ناســازگار باشــد یــا بــا چیــزی کــه مــردم انتظــار دارنــد بتواننــد بــه آن اطمینــان
کننــد ،منطبــق نباشــد ،شــما ضرورتـاً تعهدتــان را زیــر پــا میگذاریــد ،برندتــان را زیــر پــا
میگذاریــد و در نتیحــه روی شــهرت و کارتــان هــم ریســک میکنیــد.
ســاختن برنــد ،بــه تمرکــز ،عالقــه ،پشــتکار و جدیــت نیــاز دارد .بــه عــاوه ،ســاختن برند
احتیــاج بــه تــاش و پــول هــم دارد .نتیجـهای کــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه ،برندهای
قــوی بــرای مالکانشــان کار و ثــروت بــه همــراه میآورنــد .حــال بپردازیــم بــه آنچــه کــه
برندهــا انجــام میدهنــد و ایــن کــه چــرا از چنیــن درجـ ه اهمیتــی برخوردارنــد.

برندهاچکارمیکنند

برندهــا ،اعتمــاد مصرفکننــده و عالیــق عاطفــی را خلــق میکننــد .در نتیجــه رابطــ ه
بیــن مصرفکننــده و کاالهــا را میآفریننــد .مصرفکننــده را بــه فراســوی محصــوالت
رقبــای جدیــد میبرنــد و حتــی بــر هــر گونــه وقفـهای در تولیــد یــا برتــری در خدمــات
غلبــه پیــدا میکننــد.
برندهای بزرگ تنها شناختهشده و قابل اعتماد نیستند .بلکه محبوب هم هستند.
بــه عنــوان مثالهایــی از برندهاکــه از پیوندهــای قــوی بــا مصرفکننــده برخوردارنــد،
بــار دیگــر کــه در ترافیــک گیــر کردیــد ،بــه لوگوهایــی کــه روی پنجرههــای شیشـههای
ماشــینهای دور و برتــان چســبانده شــدهاند توجــه کنیــد .هــر بــار کــه یــک لوگــوی
عکسبرگــردان دیدیــد ،ســعی کنیــد دربــاره رقیــب اصلــی آن برنــد فکــر کنیــد .بعــد ،از

خودتــان بپرســید «شــانس ایــن کــه یــک خریــدار ،برنــد رقیــب را بــا افتخــار قبــول کنــد،
ن و شیشــههای
چقــدر اســت؟» تنهــا آن برندهــا میتواننــد راهشــان را بــه قلــب ،ذهــ 
ماشــین خریــداران بــازکننــد ،کــه توانســته باشــند رگ احساســات مشــتریان را عمیقـاً بــه
ارتعــاش درآورده و رابطـ ه خوبــی بــا آنهــا برقــرار کننــد!
همانطــور کــه شــما برندتــان را توســعه میدهیــد و آن هــم برایتــان اســتحکام و وفــاداری
در کارتــان را بــهدنبــال م ـیآورد ،بیصبرانــه منتظــر بمانیــد تــا از منافــع زیــر بهرهمنــد
شو ید .

ادراک مخاطب همه چیز ماست
بســیاری از افــراد تصــور میکننــد کــه لوگــو همــان برنــد اســت ،امــا در حقیقــت ،لوگــو
فقــط نمــادی بــرای معرفــی برنــد اســت .برنـ د شــما نشــانگر ایــن نیســت کــه چگونــه نــگاه
میکنیــد یــا چــه میگوییــد یــا حتــی چــه میفروشــید .بلکــه آن چیــزی اســت کــه
مــردم بــاور دارنــد شــما بــه آن اعتقــاد داریــد و پایبندیــد .بــرای مثــال:
 شرکت استارباکس فروشنده قهوه است و به «هر روز یک فکر نو» اعتقاد دارد. شرکت اپل فروشنده کامپیوتر است و به «تفکری متفاوت» اعتقاد دارد. شــرکت دیزنــی ،فروشــنده ســرگرمیهای خانوادگــی مهیــج و شــهر بــازی اســت و بــه«تحقــق رویاهــا» اعتقــاد دارد.
برنــد شــما در ذهــن مشــتری اســت ،بنابرایــن برندســازی فراینــد خلــق باورهــا و
برداش ـتهای مشــتری اســت کــه صحیــح بــوده و در راســتای همــان چیــزی اســت کــه
میخواهیــد برندتــان باشــد.

برندها فروش را آسانتر میکنند

امــروزه برندهــا ،موضــوع مهمــی هســتند ،چــرا کــه بــه خــودی خــود و مســتقیماً فــروش
را آســانتر میکننــد .مــردم ترجیــح میدهنــد از شــرکتی خریــد کننــد کــه احســاس
کننــد آن را میشناســند و میتواننــد بــه آن اعتمــاد کننــد و برندهــا ایــن اطمینــان را
ارائــه میکننــد.
شــما خــواه در حــال فــروش محصــوالت بــه مشــتریان باشــید ،یــا در حــال ســرمایهگذاری
روی فرصتهــای ســهامداران ،خــواه فرصتهــای شــغلی بــرای متقاضیــان فراهــم
میکنیــد ،یــا ایدههایــی بــرای مــوکالن خــود ،در هــر صــورت ،قبــل از ایــن کــه حتــی
پیشــنهاد فروشتــان را عرضــه کــرده باشــید ،برنــد بــا ایجــاد آگاهــی در تعهــد منحصــر بــه
فــرد و معنادارتــان ،راه را بــرای موفقیــت شــما همــوار میکنــد.
زمانــی کــه مــردم از برنــد شــما باخبــر باشــند ،در واقــع از ویژگیهــای مثبتــی کــه بــه
آنهــا اعتقــاد داریــد ،آگاهــی دارنــد .مدتهــا قبــل از ایــن کــه بــرای خریــد یــک کاال
آمادگــی پیــدا کننــد ،احســاس میکننــد کــه میداننــد شــما کــه هســتید و میتواننــد
روی شــما حســاب کننــد کــه چــه ارزش منحصــر بــه فــردی را بــه آنهــا تحویــل میدهیــد.
در نتیجــه ،زمانــی کــه وقــت فــروش فــرا برســد ،صاحبــان برنــد بــه جــای اینکــه وقــت بــا
ارزش مصرفکننــده را جهــت تــاش بــرای توضیــح دربــاره خودشــان و تمایــات منحصــر
بــهفردشــان بگیرنــد ،میتواننــد روی تقاضاهــا و نیازهــای مصرفکننــده تمرکــز کننــد.
بــدون داشــتن برنــد ،شــما ناگزیریــد هــر زمــان کــه آمــاده فــروش میشــوید ،چارچوبــی
بــرای ایــن کــه چــرا بــه مصرفکننــده نیــاز داریــد ،بســازید .در حالــی کــه صاحبــان برنــد
دارنــد معاملهشــان را تمــام میکننــد ،آنهایــی کــه یــک برنــد قــوی ندارنــد هنــوز دارنــد
خودشــان را معرفــی میکننــد.
تصــور کنیــد میخواهیــد یــک لپتــاپ بخریــد و یکــی کــه مزیّــن بــه لوگــوی
شناختهشــدهای اســت را میبینیــد – ایــن چهــره یــک برنــد شــناخته شــده اســت .احتمال
دارد قــدم بعــدی شــما وارد بحــث شــدن بــا فروشــنده بــر ســر میــزان حافظه و مشــخصات
آن باشــد .ایــن کــه چطــور دســتگاه میتوانــد بــا نیازهــای شــما ســازگار شــود ،چــه
نرمافزارهایــی دارد و همچنیــن ســایر جزئیــات دســتگاه کــه نهایتـاً در شــما انگیــزه ایجــاد
میکنــد تــا روی خریــد آن تصمیمگیــری کنیــد .از طــرف دیگــر اگــر یــک مــدل بینــام
و نشــان را ببینیــد – حتــی اگــر ب ـ ه طــور چشــمگیری ارزانتــر از بقیــه باشــد -احتمــاالً
ابتــدا ســعی میکنیــد کیفیــت تولیــد را ارزیابــی کنیــد .شــاید از فروشــنده بپرســید کــه
کامپیوتــر کجــا ســاخته شــده اســت ،تولیدکننــدهاش چنــد ســال اســت دارد کار میکنــد،
آیــا تولیدکننــدهاش قابــل اعتمــاد اســت ،آیــا ســایر مشــتریها راضــی بودهانــد و بســیاری
ن رضایتبخشــی محصــول بــه
ســوالهای دیگــر بــرای آرامــش خاطــر ،دربــاره میــزا 
مصرفکننــده ،ضمانتهایــش و امــکان عــودت دادن کاال ،درحالــی کــه وقتــی شــما بــا
یــک برنــد رســمی ســر و کار داریــد ،هیچــگاه آن را مطــرح نمیکنیــد.
فــروش یــک محصــول بــدون اســم ،زمــان و شــکیبایی میخواهــد .مســیر پرهزینــهای
بــرای فــروش در یــک فروشــگاه اســت و بــه شــیوه آنالیــن تقریبـاً غیرممکــن اســت ،چــرا
کــه هیچکــس آنجــا منتظــر توضیحاتــی دربــاره محصــول ،جلــب اعتمــاد کــردن ،مقاومــت
متقابــل یــا از بیــن بــردن موانــع بــرای مصرفکنندههایتــان نیســت.
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محصوالت ،برگ برند ه برندها
ـده منحصــر بــه
برندهــا ،تولیداتــی هســتند کــه بــا مشــخصات متمایزکننـ 
فردشــان ،تعریــف و انتخــاب میشــوند .مــردم برندهــارا بــه ایــن خاطــر
میخرنــد کــه بــا امتیــازات و تعهداتشــان رابطــه برقــرار کــرده اســت و
بــه آن اعتمــاد میکننــد .مصرفکننــدگان تمایــل دارنــد تــا وقــت و پــول
بیشــتری را بــرای بــهدســت آوردن برندهائــی کــه بــه آنهــا اعتقــاد دارنــد،
صــرف کننــد.
کاالهــا ،تولیداتــی هســتند کــه جایگزیــن کردنشــان راحــت ولــی
تفاوتگــذاری بیــن آنهــا ســخت اســت .کاالهــا بــه ســادگی خریــده
میشــوند چــرا کــه منظــور مصرفکننــده را بــرآورده میکننــد .بنزیــن،
دانههــای قهــوه ،آرد گنــدم و شــیر ،تمامشــان کاال محســوب میشــوند.
حداقــل اســتانداردها را
مصرفکننــدگان کاالهــا را میخرنــد ،زیــرا
ِ
بــرآورده میکننــد و هــر زمــان و هــر جایــی کــه مــورد نیــاز باشــند بــا
کمتریــن قیمــت در دســترس قــرار دارنــد.

برندها،ثروتسازند

برندهائــی کــه اولویــت دارنــد و مصرفکنندههــا بــرای آنهــا ارزش قائــل
ش بیشــتر،
هســتند ،فهرســت بلندباالیــی از مزایــای شــغلی را کــه بــه فرو 
ی غنیتــر و باالتــر بــردن اعتبــار صاحــب کاال منجــر
فضــای ســودآور 
میشــوند ،ارائــه میدهنــد .بــهعنــوان دلیــل ،ایــن مزایــای برنــد را در
نظــر بگیریــد:
 مصرفکنندههــا تمایــل دارنــد بــرای خریــد محصــوالت برندهــا ،پــولبیشــتری بپردازنــد ،چــرا کــه اعتقــاد دارنــد ،برندهــا مزایــای چشــمگیر و
مطلوبــی را بــه آنهــا میدهنــد.
 مصرفکنندههــا نســبت بــه برندهــا وفــادار باقــی میماننــد ،اغلــباوقــات بــدون نیــاز بــه ایجــاد انگیــزه هــای تبلیغاتــی ،آنهــا برندهــا را در
ابعــاد بیشــتری میخرنــد.
 فروشــندهها محلهایــی را کــه دیــد بیشــتری در فروشــگاه دارد بــهکاالهــای برندهــا اختصــاص میدهنــد ،چــرا کــه بــه ایــن مســئله بــه
خوبــی واقفنــد کــه برندهــا فــروش را میگرداننــد و منجــر بــه درآمــد
بیشــتری بــرای فروشــگاه میشــوند.
 صاحبــان برنــد احتیاجــی ندارنــد کــه بــرای پیشــنهادات جدیــد ازصفــر شــروع کننــد .آنهــا میتواننــد کارهایشــان را بــا اهــرم نمــودن
ش محصــوالت و خــط تولیــد ،رشــد دهنــد.
برندهایشــان در گســتر 
 صاحبــان برنــد ،جــذب و حفــظ کارکنــان خــوب را راحتتــر مییابنــد،چــرا کــه متقاضیــان کار بــه کیفیــت محــل کار بر اســاس دانش پیشــرفته
اعتقــاد دارنــد کــه ناشــی از قابلیــت برنــد اســت.
 صاحبــان برنــد ،کارهــا را پربازدهتــر بــه پیــش میبرنــد ،چــرا کــهتمــام تصمیمگیریهایشــان را بــا ماموریتشــان ،نگــرش و اعتباراتــی
کــه زیربنــای تعهــد برندشــان را تشــکیل میدهــد ،در یــک راســتا قــرار
میدهنــد.
 صاحبــان برنــد ،از افزایــش ســهام در بــازار ،افزایــش پشــتیبانیســرمایهگذار و افزایــش اعتبــار شــرکت ،برخــوردار میشــوند.

چرا برندها اینقدر زیادند؟

دالیــل اینکــه چــرا واژه «برندســازی» اغلــب در مکالمــات تجــاری امــروز
مطــرح میشــود ،طوالنــی و رو بــه افزایــش اســت .بــا شــغلها و
محصــوالت جدیــدی کــه روز بــه روز بیشــتر میشــوند و بــا ایــن فضــای
رقابتــی -در ایــن رابطــه بایــد از اینترنــت سپاســگزار باشــیم -که سرتاســر
جهــان گســترده شــده اســت ،برندهــا بیشــتر از هــر آنچــه کــه در گذشــته
بودهانــد ،مــورد نیــاز هســتند .در اینجــا بــه تعــدادی از ایــن دالیــل اشــاره

میکنــم:
برندهاســوددهی را شــکوفا میکننــد .بــازار امــروز ،بیشــتر از هــر وقــت
دیگــر مملــو از کاال و غــرق در انتخــاب اســت ،مــردم قیمتهــای باالتری
بــرای کاالهایــی میپردازنــد کــه نامشــان را شــنیدهاند ،بــه آن اعتمــاد
دارنــد و بــاور دارنــد کــه آنهــا ارزشهــای باالتــری را نســبت بــه ســایرین
ارائــه میدهنــد .اگــر مصرفکننــده تصــور کنــد تمــام محصــوالت
از یــک گروهبنــدی تقریبــاً یکســان هســتند و هیــچ کــدام بهتــر یــا
متمایزتــر از بقیــه نیســت ،از میــان اقــام موجــود ،بــه راحتــی هــر کدام
را کــه قیمــت پایینتــری دارد انتخــاب میکنــد .ایــن واقعیـ ِ
ـت انقبــاض
ســود اســت کــه صاحبــان برندهــا بــه راحتــی از آن مســتثنی هســتند.
برندهــا انتخــاب مصرفکننــده را برجســته میکننــد .بــرای اولیــن
بــار در تاریــخ خریــد ،مصرفکننــدگان میتواننــد بــدون هیچگونــه
محدودیــت جغرافیایــی ،اجنــاس را دیــده و خریــد کننــد .اینترنــت و
ســایر امکانــات خریــد در منــزل ،امــکان دسترســی گســترده بــه هــر
محصولــی را در هــر کجــا ،فراهــم میکننــد .بــا زدن چنــد تــا کلیــک و
دکمــه روی صفحــه کلیــد ،مصرفکنندههــا محصــوالت را بــا نامهایــی
کــه میشناســند و بــه قولهایشــان اعتمــاد دارنــد ،پیــدا و انتخــاب
میکننــد .در ایــن بــازار بــدون مــرز ،برندهاحکومــت میکننــد و
محصــوالت بینــام و نشــان ،بـ ه ســختی بــه بقایشــان ادامــه میدهنــد.
برندهــا ،باعــث شــناخت اســامی میشــوند .بــه دالیــل روشــنی ،مشــاغل
تجــاری و محصــوالت بــهصــورت روزافزونــی بــهجــای کلمات شــناخته
شــده ،از اســامی ابداعــی پیــروی میکننــد .تــا کنــون بــرای یــک
محصــول ،بیــش از ســه میلیــون عالمــت تجــاری آمریکایــی ثبــت شــده
اســت ،بنابرایــن هــر تاجــری کــه بخواهــد از یــک نــام جدیــد حفاظــت
کنــد ،بــرای موفقیــت ،عم ـ ً
ا نیــاز بــه خلــق کلم ـهای دارد کــه هرگــز
تــا آن موقــع دیــده نشــده باشــد .یــک دلیــل دیگــر ایــن کــه%99 ،
تمــام واژگان فرهنــگ لغــت انگلیســی بـ ه عنــوان آدرسهــای اینترنتــی
ثبــت شــدهاند و بنابرایــن بــه عنــوان یــک بــازار تــازه ،در دســترس
نیســتند .در نتیجــه ،اغلــب کاالهــا یــا کســب و کارهــای جدیــد ،تحــت
نامهــای ابداعــی بــه بــازار عرضــه میشــوند و نامهــای ابداعــی نیــاز
بــه برندســازی قــوی و پیگیــری فــراوان دارنــد تــا بتواننــد از توجــه
مصرفکننــده برخــوردار شــوند و مصرفکننــده نــام آنهــا را بــه خاطــر
بســپارد.
برندهااحتمــال بقــای کار را افزایــش میدهنــد .مشــاغل جدیــد و
محصــوالت جدیــد ،در یــک رقابــت بیســابق ه بــه بــازار عرضه میشــوند.
طبــق آمــار پایــگاه اطالعاتــی جهانــی تنهــا در ســال  ،2005نزدیــک بــه
 100000محصــول جدیــد بارکــد خــورده بــه بــازار معرفــی شــدند .امــا
تنهــا آنهایــی کــه بــه اتــکای قــدرت یــک برنــد مســتحکم ،وار د بــازار
شــوند ،یــا آنهــا کــه قابلیــت ســاختن یــک برنــد را داشــته باشــند کــه
بتواننــد در کمتریــن زمــان ،توجــه ،درک و ترجیــح مصرفکننــده را بــه
خــود جلــب کننــد ،باقــی میماننــد.
همانطــور کــه در ادامــه توضیــح میدهــم در واقــع برندهــا قرنهــا در
دســترس بودهانــد ،امــا هرگــز بیــش از ایــن زمــان اهمیــت نیافتهانــد،
ی نبودهانــد.
یــا اینقــدر بــرای موفقیــت شــغلی ضــرور 

دیدن تصویر بزرگ برندسازی

برنــد شــما تصویــری اســت کــه راه خــود را ب ه ســوی ذهــن مصرفکننده
بــاز میکنــد ،تــا بــر چگونگــی تفکــر و خریــد او تاثیرگــذار شــود .بــر
مبنــای ایــن فرآینــد اســت کــه مــردم شــما و اعتبــار شــما را بــاور دارنــد
و از طریــق تمــام اوقــات و روش هایــی کــه بــا شــما ،نــام شــما ،لوگــوی
شــما یــا هــر جنب ـهای از برندتــان بــا شــما برخــورد داشــتهاند ،بــا نــام
شــما ارتبــاط برقــرار میکننــد.

داغ برندسازی
داغ ِ
تاریخچ ه ِ
علیرغــم ایــن حقیقــت کــه در دنیــای تجــارت امــروز« ،برندســازی»
بزرگتریــن بحــث روز اســت ،اکثریــت مصرفکننــدگان هنــوز هــم
مفهــوم آن را بــه غــرب قدیــم ربــط میدهنــد کــه نمــاد نامشــان را بــر
پوســتهای گاوهــا و اســبها داغ میزدنــد تــا دامهایــی کــه ممکــن
بــود از مزرعــه یــا گلــه فــرار کننــد را شناســایی نماینــد.
در حقیقــت ،تاریخچ ـ ه برندســازی حتــی بــه زمانهــای دورتــری بــر
میگــردد.
در قــرون وســطا ،عالئــم ســازندگان روی هــر چیــزی ،از یــک تکــه نــان
تــا محصــوالت طــا و نقــره حــک میشــد ،تــا منشــأ و اصالتــش را
شناســایی کننــد .حتــی ســفالهای باســتانی ،نشــانههایی بــر خــود
دارنــد کــه باستانشناســان اعتقــاد پیــدا کننــد کــه مفهــوم برندســازی
بــه بیــش از  5000ســال قبــل برمیگــردد.
در ســالهای  1800میــادی ،برندهــا عــاوه بــر اینکــه بــرای شناســایی
مفیــد بودنــد ،شــروع بــه ایفــای نقــش جدیــد و مهمــی در زمینــه
بازاریابــی کردنــد .در طــی آن ایــام بــود کــه موفقیتهــای تولیــدی
راه بــه تولیــد انبــوه بــرد و تولیــد انبــوه ،بــه اشــباع بیســابق ه بــازار از
محصوالتــی منتهــی شــد ،کــه بــه میــزان گســتردهای بیــش از نیازهای
هــر یــک از مناطــق محلــی بــازار بودنــد.
تولیدکنندگانــی کــه عادت داشــتند شــخصاً کاالهایشــان را به دوســتان
و همســایگان معرفــی ،ارائــه و بفروشــند ،بــرای اینکــه متکــی بــه
خودشــان باشــند ،بــهصــورت ناگهانــی محصوالتشــان را بــه جاهــای
دوردســت ارســال کردنــد .تولیدکننــدگان بــا دانســتن ایــن واقعیــت که
کاالهایــی کــه مبــداء را تــرک میکردنــد ،چیــزی تنهــا کمــی بیشــتر
از برچســبهای محصولشــان بــههمــراه داشــتند ،تــاش کردنــد
اسمشــان را بــه برندهاتبدیــل کننــد کــه بــر کیفیــت ،وجــه تمایــز و
صداقــت ،متکــی بــود.
بــه عبارتــی کوتــاه ،مفاهیــم شــهرت و تبلیغــات ،رونــق یافتنــد ،چنــان
کــه تولیدکننــدگان قــرن نوزدهــم تــاش کردنــد تــا آگاهــی از نــام،
عالقهمنــدی بــه محصــول ،اعتمــاد و انگیــزه خریــد را بنــا کننــد.
تــا دو قــرن بعــد ،در هــدف از برندســازی تغییــری حاصــل نشــد:
ســاختن ،نگهــداری و حفــظ تصویــری مثبــت ،ســطح بــاالی آگاهــی و
ارجــح شــمردن محصــول در ذهــن مصرفکننــده.

چه عواملی در برندسازی تاثیرگذارند؟

چگونــه میتــوان از جوهــره یــک ایــده ،یــک برنــد شــناخته شــده و قابل
اعتماد ســاخت؟
 -1محصــول :شــما میتوانیــد بــه محصوالت ،خدمــات ،مشــاغل و حتی
افــراد یــا شــخصیتها ،برنــد دهیــد .امــا نمیتوانیــد فراینــد برندســازی
را در وهلــ ه اول ،بــدون دانســتن اینکــه بــه چــه چیــزی میخواهیــد
برنــد دهیــد و ایــن کــه آیــا برنــد در ســازمان شــما ،منحصــر بــهفــرد
اســت یــا بــه تعــداد زیــاد ،شــروع کنیــد.
 -2جایــگاه ســازی :هــر برنــد بــرای مشــخص کــردن نقــاط تمایــز
ل و دســتیابی بــه موقعیتــی منحصــربــهفــرد نیــاز بــه یافتــن
محصــو 
یــک جــای منحصــر بــهفــرد ،معنــادار و در دســترس در بــازار و در ذهن
مصرفکننــده دارد.
 -3تعهــد :تعهــدی را کــه شــما میدهیــد و حفــظ میکنیــد ،ســتون
فقــرات برندتــان و مبنــای شــهرت شماســت.
 -4آگاهــی بخشــی :اینکــه چگونــه برندتــان را معرفــی کنیــد،
میتوانــد قابلیــت شــما را بــرای گســترش منفعــت مصرفکننــده و
اعتبــار پیشــنهادتان توســعه دهــد.

 -5پافشــاری :ایــن نقطــهای در چرخــ ه برندســازی اســت کــه در آن،
برندهــای بســیار زیــادی از رونــق میافتنــد .بعــد از اینکــه برندهــا بــه
بــازار راه یافتنــد ،دارنــدگان ایــن نامهــا اغلــب از نگاههــا و پیامهــای
خودشــان خســته میشــوند و بــا نگاههــای جدیــد ،پیامهــای جدیــد و
حتــی شــخصیتها و تعهــدات جدیــد ،شــروع بــه صدمــه زدن بــه برنــد
ی کــه بــرای بــهدســت آوردن روشــنی
خــود میکننــد .درســت هنگام ـ 
و اطمینــان در بــازار ،بیشــترین نیــاز بــه پافشــاری وجــود دارد ،برندهائــی
کــه پافشــاری در آنهــا کافــی نیســت ،از پــا میافتنــد.
 -6تجزیــه و تحلیــل ادراکات :در ذهــن مصرفکننــده ،کــه درگیــر
ایــن اســت کــه برندهــا کجــا زنــده و موفــق هســتند ،برنــد مجموعـهای
اســت از اعتقــادات دربــاره ایــن کــه یــک شــرکت چــه پیشــنهادات و
تعهداتــی دارد و بــه چــه اصولــی پایبنــد اســت .برندهــای بــزرگ بــه
طــور مســتمر اداراکات مصــرف کننــدگان را نظــاره میکننــد تــا ببیننــد
کــه آیــا در راســتای آرزوهــای آنهــا هســتند و بــا خواســتهها و نیازهــای
مصرفکننــده هماهنگــی دارنــد یــا خیــر .بــر مبنــای نتایــج تجزیــه و
تحلیــل ادراک مصــرف کننــدگان ،صاحبــان برنــد مسیرشــان را در
چرخـ ه برندســازی مجــددا ً آغــاز میکننــد ،ایــن بــار بــه صــورت تنظیــم
محصوالتشــان ،ســازگارتر کــردن محصــوالت شــان بــا خواســته هــای
مصــرف کننــدگان ،تحکیــم تعهداتشــان ،روزآمــد کــردن روش هــای
ترویــج و تبلیــغ شــان ،بازنویســی قوانیــن مدیریتــی برندشــان و نظــارت
مجــدد ادراکات مصــرف کننــدگان بــرای هدایت مســتمر تجدید ســاختار
و احیــای برنــد.

چه کسانی بر برند شما تاثیر دارند؟

برندهــا ،از بــاال بــه پاییــن و از داخــل بــه خــارج رشــد میکننــد .بــه ایــن
معنــا کــه برنــد شــما نیازمنــد دادن تعهــد از طــرف باالتریــن ســطوح
رهبــری و دادن پشــتیبانی از طــرف کارکنــان در هــر قســمت و هــر نقطه
از نمــودار ســازمانی اســت.

گرد هم آوردن تیم برندسازی

شــما خــواه یــک تیــم یکنفــره داشــته باشــید یــا  1000نفــره ،هــر
فــردی در ســازمان شــما بایــد در ســاختن و نگهــداری برنــد شــما درگیــر
شــود.
نمونــه -1:رؤســای ســازمان :تــاش نکنیــد یــک برنــد را بــدون رهبــری،
مشــاوره و مشــارکت فعــال آنهایــی کــه نامشــان در جاهــای بســیار بــاالی
نمــودار ســازمانیتان دیــده میشــود ،بســازید .برندهــا ،عباراتــی هســتند
از چشــم انــداز ،ماموریــت و ارزشهــای محــوری کــه توســط رؤســا بنــا
گذاشــته شــده و بنابرایــن ضــروری اســت کــه آنهــا تــاش برندســازی را
ریاســت کننــد.
 -2تیــم بازاریابــی و مدیریــت برنــد :ایــن گــروه مســئولیت روز بــه روز
در پیشــرفت ،نگهــداری ،محافظــت و ســازگارتر کــردن برنــد را بــر عهــده
دارد .همانطــور کــه شــما تیمتــان را منصــوب میکنیــد ،یــک شــخص را
هــم کــه مناســب مدیــر برندتــان و هــم در نقــش محافظــت ا ز برندتــان
اســت ،در نظــر بگیریــد .مطمئــن باشــید ایــن شــخص مدیــری در ســطح
ارشــد باشــد کــه صاحــب اختیــار اســت و از توجــه الزم بــرای زیــر نظــر
گرفتــن آنچــه کــه بــا گذشــت زمــان ،بــا ارزشتریــن دارایــی ســازمانتان،
یعنــی برنــد خواهــد شــد ،برخــوردار اســت.
 -3تیــم گســترد ه ســازمانی از کارکنــان برند :هر شــخصی در ســازمانتان
ســفیری اســت از برندتــان .اگــر هریــک از کارکنــان در تامیــن تعهــدات
برنــد شکســت بخــورد ،در هــر مرحلــه ای کــه باشــد از پاســخ بــه یــک
درخواســت اولیــه گرفتــه تــا تحویــل یــک محصــول پیشخریــد شــده،
یــا تعهــد خدمــات ،برنـ د تضعیــف میشــود.
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در نظر گرفتن مشاوره های حرفهای
پیشــرفت برنــد نیازمنــد تخصــص و تــاش حرفـهای میــان افــرادی درون و بیــرون از ســازمان اســت .یــک
شــخص ،هرچنــد بیــرون از شــرکت ،ب ـ ه هیــچ وجــه ب ـ ه تنهایــی قــادر بــه انجــام آن نیســت .از منابــع
حرفـهای زیــر اســتفاده کنیــد:
 مشــاوران برنــد :اینهــا شــرکتهایی هســتند کــه در کلیــه مراحــل خالقیــت ،ســاختن و مدیریــت برندها،از تدویــن اســتراتژی هــای شــرکت تــا تدویــن برنامــه بازاریابــی از ابتدا تــا انتها تخصــص دارنــد .از نامگذاری
بــرای برنــد تــا ارتقــای لوگــو جهــت ورود بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی .اگــر ســازمان شــما بـ ه دنبــال
تهی ـ ه یــک برنــد اســت کــه بــه بازارهــای بــزرگ یــا حوزههــای رقابتــی راه پیــدا کنــد ،تخصــص یــک
مشــاور برنــد میتوانــد بســیار بیشــتر از اینهــا ارزش داشــته باشــد.
 متخصصــان روابــط عمومــی :برندهــای جدیــد در صورتــی کــه بــا خبرهــای درســتی ارائــه شــوند ،جالــبـرب حرفـهای ،میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا داســتان
هســتند .یــک متخصــص روابــط عمومــی مجـ ّ
خودتــان را خلــق کنیــد و بــه جریــان بیندازیــد.
 طراحــان لوگــو :اگــر تنهــا نیــاز بــه کمــک بــرای ارتقــا یــا اصــاح لوگــوی خــود داریــد ،بــه یــک طــراحگرافیــک را کــه کارنامهــی هنــری درخشــانی در زمینـ ه طراحــی لوگــو دارد ســفارش بدهیــد .از او بخواهیــد
تــا نمونـ ه کارهایــش را بــه شــما نشــان بدهــد تــا بــه ایــن ترتیــب مطمئــن شــوید کــه توانایــی طراحیاش
بــا انتظــارات شــما ســازگار اســت.
 آژانــس هــای تبلیغاتــی :برخــی از آژانسهــای تبلیغاتــی ،در پیشــبرد برنــد تخصــص دارنــد .دیگــراندر تولیــد و چــاپ ،پخــش برنامــه یــا تبلیغــات تجــاری تمرکــز دارنــد .بــا ایــن حــال دیگــران بــهخاطــر
تخصصشــان در بســتهبندی و یــا برخــی بــهخاطــر فعالیــت روابــط عمومیشــان شــناخته میشــوند .هــر
نیــازی کــه داریــد ،متوجــه باشــید کــه بــهلحــاظ حرفـهای ،ارتباطــات تولیــد شــده میتوانــد در اســتحکام
تصویــر ذهنــی برنــد کــه منتقــل میکنیــد ،مؤثــر باشــد.
منابــع درســت را تعییــن کنیــد ،مصاحبههــا را اداره کنیــد ،فراینــد انتخــاب را مدیریــت کنیــد و بــا افــراد
حرفـهای کــه کار کنیــد.
هنــگام مصاحبـ ه بــا افــراد حرفـهای ،خواســتار دیــدن نمونـ ه کارهــای آنهــا شــوید ،تــا مشــخص شــود آیــا
ـه مــورد نیــاز شــما را دارنــد یــا خیــر .بســیاری از شــرکتها ،بــا ایــن
افــرادی کــه در نظــر گرفتهایــد ،تجربـ 
کــه در واقــع ،تنهــا یــک جنبــه کوچــک از فراینــد برندســازی ،مثــل طراحــی لوگــو یــا تبلیــغ برنــد را اداره
میکننــد ،خودشــان را بـ ه عنــوان متخصــص برنــد معرفــی میکننــد.
نفس عمیق بکشید ،چقدر هزینه دارد؟
بودجههــای توســع ه برنــد ،بــه میــزان گســتردهای بســتگی بــه ایــن دارد کــه آیــا دارید یــک برند میســازید
کــه تنهــا بــا یــک رقابــت معمولــی در یــک منطقـهی جغرافیایــی کوچــک روبــرو میشــود ،یــا یــک برنــد
کــه هدفــش کنــار زدن رقبــای اصلــی در بــازار جهانی اســت.

نگاهی گذرا به بودجههای برندسازی

جــدول زیــر فهرســتی از هزینــه هــای متــداول جهانــی را از فعالیــت هــای اصلــی در برندســازی نشــان
میدهــد .خودتــان را آمــاده کنیــد :ارقــام بــزرگ ،ممکــن اســت موجــب افزایــش ضربــان قلــب شــوند.
هزینههای توسعهی برند حرفهای
		
جدول1-1
حداکثر هزینه
حداقل هزینه			
			
فعالیت
 75000دالر
تا
از  10000دالر
نامگذاری برند
 150000دالر
تا
از 3500دالر
طراحی لوگو (عالمت تجاری)
 250000دالر به باال
تا
از 10000دالر
تدوین استراتژی های برند
ساالنه میلیونها دالر
تا
از 10000دالر
تبلیغاتبرند
تا ساالنه بیش از  250000دالر
از  20000دالر
تابلو ،وسایل ،بستهبندی
همانطــور کــه در فهرســت فــوق مالحظــه میکنیــد ،محــدوده گســتردهای بیــن هزینههــای حداقلــی کــه
مربــوط بــه ســاختن یــک برنــد حرف ـهای در ســطح محلــی یــا منطق ـهای و هزینههــای حداکثــری کــه
مربــوط بــه ســاختن یــک برنــد قدرتمنــد در ســطح ملــی و بینالمللــی اســت ،وجــود دارد.
چنانچــه ماشــین حســابتان را بــر میداریــد تــا مجمــوع هزینههــای کارتــان را حســاب کنیــد ،از وسوسـه
حــذف کــردن یکــی از مــوارد فــوق بــه قصــد صرفــه جوئــی در هزینــه هــا جــدا اجتنــاب کنیــد .ایــن
صرفهجوییهــای کاذب برایتــان بــه قیمــت از دســت دادن آن تأثیــر قــوی ،رقابتــی و حرف ـهای برنــد از
آب در میآیــد.
اگــر هــدف شــما ســاختن یــک برنــد اســت کــه بتوانیــد در آینــده آنــرا رشــد و نفــوذ داده و حتــی

بفروشــید ،هزین ـ ه الزم بــرای حرکــت بــا یــک شــروع خــوب را ســرمایهگذاری کنیــد .هنگامــی کــه
ی برندتــان را کــم میکنیــد ،ایــن هزینــه در مقایســه بــا ارزش دریافتــی از برنــد ،کمترین
هزینـ ه راهانــداز 
ارزش را دارد.
 بــرای تعریــف برندتــان و آنچــه کــه بــه آن بــاور داریــد ،وقــت و تــاش بیشــتری بگذاریــد ،طــوریکــه تمــام افــراد ســازمانتان دقیقــاً ،از تعهــدی کــه شــما میدهیــد و آن را حفــظ میکنیــد آگاه
ت و چشــم
باشــند .تعریــف برندتــان ،شــما را درگیــر ایــن مــوارد میکنــد :خلــق بیانیههــای مأموری ـ 
انــداز ،تعریــف تعهــد برنـد ،توســعهی تعریــف برنــد و پیــام جوهــره برنــد و تصمیمگیــری در مورد ســایر
ویژگیهــا یــا خصوصیاتــی کــه از برندتــان ارائــه میکنیــد.
آیــا قــدم درســت بعــدی ،برندســازی بــرای ســازمانتان اســت؟ اگــر جــواب شــما بــه ســئواالت زیــر
مثبــت بــود ،دالیــل خوبــی بــرای شــروع برنامــه برندســازی داریــد !
 آیــا شــما یــک شــرکت یــا محصــول را وارد بــازار میکنیــد کــه از یــک هویــت روشــن و آگاهــیباالیــی بهــره میبــرد؟
 آیــا مــدت زیــادی اســت کــه در کار بودهایــد ،ولــی احســاس فقــدان اطالعــات و درک مصرفکننــدهدربــاره ایــن کــه شــما چــه کســی و پایبنــد بــه چــه چیــزی هســتید ،را داریــد؟
 آیــا پیشــنهاداتتان را بــه هــر طریــق میفروشــید ،ولــی احســاس میکنیــد کــه مشــتریان احتمالــی،نــام شــما یــا منافــع متمایزکننده پیشــنهاد شــما را نمیشناســند؟
 آیــا احســاس میکنیــد افــراد ســازمان تــان ،دربــاره ایــن کــه چگونــه پیشــنهاداتان ،مزایایتــان،ف فروشتــان را توضیــح دهنــد و چگونــه از هم ـ ه رقبــا پیشــی بگیرنــد ،در ابهــام هســتند؟
هــد 
 زمانــی کــه بررســی میکنیــد کــه ســازمانتان چگونــه از طریــق تبلیغــات ،بازاریابــی ،معرفیهــایفــردی و در هــر نقطـ ه تمــاس بــا مشــتری رابطــه برقــرار میکنــد ،آیــا مغایرتهایــی را در نــگاه ،پیــام
و هویــت ارائــه شــده شــرکت میبینیــد؟
 آیــا رهبــر ســازمانتان ،آمادهیصــرف وقــت ،پرســنل ،انــرژی و پــول بــرای توســعه ،ورود بــه بــازار ورشــد بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک برنــد هســت؟
و آخریــن ســؤال ایــن اســت کــه «آیــا شــما حتــی بــه فکــر یــک دلیــل هســتید کــه چــرا مــردم
بایــد پیشــنهاد شــما را جلوتــر از هــر راه حــل دیگــری انتخــاب کننــد؟» اگــر پاســخ شــما یــک «بلــه»
پرطنیــن اســت ،ایــن ســؤال را از خودتــان بپرســید« :آیــا آنهایــی کــه هــدف شــما در بــازار هســتند،
مزایــای متفاوتــی را کــه فراهــم میکنیــد ،بــ ه روشــنی درمییابنــد؟»
پس از همین امروز شروع کنید !
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