
 جناب سلطانعلی، این سال ها واژه برند نقل هر محفل 
برند  اصوال  می شنویم؛  بسیار  را  آن  و  است  تجاری 

چیست و چه تعریفی برای آن ارائه می شود؟
بله، برند برای بسیاری از مردم واژه جذابی شده و همه آن را 
اقتصادی  جامعه  عارضه  بدترین  متاسفانه  و  می آورند  زبان  بر 
با  كه  است  بوده  برند  تب  همین  اخیر  سال  چند  در  كشور 
كرده ایم.  برخورد  آن  مورد  در  وحشتناكی  بسیار  نمونه های 
از كسی پرسیدم كه كارت چیست و به من می گفت كه  مثال 
پوشاک  منظورش  شدم  متوجه  نهایت  در  می كنم.  برند  كار 
وارد  را  مارک دار  لباس های  اینکه  یعنی  آن هم  و  است  برند 

می كند و می فروشد!
برند را می توان همانند اسفنجی دانست كه در طی زمان آب 
را به خود جذب كرده، وزن پیدا كرده و سنگین و سنگین تر 
شده است و یا شاید بتوان آن را به كودكی تشبیه كرد كه به 
دنیا می آید، اسم می خواهد، مراقبت، آموزش، تربیت، پرورش، 
یک  كم كم  اینها  همه  و  می خواهد  غیره  و  لباس  تحصیالت، 
در كالس ها  كه من همیشه  برای وی می سازد. چیزی  هویت 
برند  هویت  و  شخصیت  كه  است  این  می گویم  برند  مورد  در 
كه  دارد  هویتی  آدمی  هر  شماست.  خود  شخصیت  همچون 
دو  و شخصیت  هویت  این  است.  شده  ساخته  سال ها  در طی 
جنبه »ملموس« یا ظاهری (Tangible) و »غیر ملموس« یا 

باطنی (Intangible) دارد.
هویت  چگونه  غیرملموس  و  ملموس  بخش های  این   
و  برنامه ریزی اند  قابل  چقدر  و  می سازند  را  برند  یک 

می توان آنها را جهت داد؟
قسمت محسوس یا  Tangible از هویت یک برند را می توان 
به  برند  آن  وسیله  به  كه  دانست  انسان  تن  بر  لباس  همان 
رنگ های  لوگو،  برند،  اسم  مثال  می شود.  گذاشته  نمایش 
دیگر  موارد  بسیاری  و  اداری  اوراق   ،(Typeface)،سازمانی
بخش هایی از آن هستند، اما این فقط نوک قله یخی است كه 
قسمت بزرگ آن زیر آب است و ما در نظر اول آن را می بینیم. 
بخش بزرگ تری از هویت برند بخش های غیرملموس آن است 
كه همان رفتار و عملکرد برند است كه در طی زمان خود را به 
نمایش می گذارد و اهداف، چشم انداز، رسالت و ارزش های برند 
تعریف  ابتدا  از  می توان  هم  را  اینها  اگرچه  می شود.  شامل  را 
عملکرد  اما  كرد،  تدوین  برند  استراتژیک  برنامه های  در  و 
بلندمدت برند و پایبندی به وعده هایش باعث شکل گیری این 

هویت در اذهان مردم و وفاداری به برند می شود.
برند  حوزه  در  شما  پیشرفت  و  آشنایی  کار  پروسه   
به این رشد در این حوزه  چطور بود و چگونه توانستید 

دست پیدا کنید؟
رسیدن  برای  را  كامل  پروسه  یک  ایده«  »برندینگ  شركت 
تجربه  با   1371 سال  از  من  است.  كرده  طی  مرحله  این  به 
از  پس  و  شدم  مشغول  دیزاین  كار  به  دانشگاهی ام  رشته 
تبلیغات  حوزه  به  زمینه  این  در  حرفه ای  فعالیت  سال  چند 
به  را  خودم  طراحی  استودیوی  و  كردم  پیدا  بیشتری  گرایش 
یک آژانس تبلیغات توسعه دادم. از اوخر دهه 70 و در اوایل 
ایران  بازار  در  فعال  خارجی  شركت های  از  بسیاری   80 دهه 
این  با  همکاری  تجربه  در  پیوستند.  ما  مشتریان  جرگه  به 
هویت  موضوع  مختلف  جوانب  با  من  برخوردهای  مشتریان، 
برند و صیانت از آن، تجربه های بسیار مفیدی را  به من داد.

در  مطالعات عمیقی  و  تحقیق  به  بسیار شروع  مندِی  با عالقه 
برند( نمودم و طی سال ها  Brand Identity )هویت  زمینه 
توانستم آرشیوی شامل بیش از 400 نمونه از دستورالعمل های 
آنها  مطالعه  فقط  كه  كنم  جمع آوری  را  دنیا  معتبر  برندهای 
ارمغان می آورد.  به  این زمینه  را در  از دانش و تجربه  دنیایی 

ضمن اینکه سال ها تحقیق و مطالعه را به آن اضافه كردم.
 از پروژه رایتل بگویید. چگونه وارد این پروژه شدید؟
وارد  ما  با  آنکه  از  پیش  مدت ها  از  تلکام«  »تامین  شركت 
خارجی  شركت  یک  با  زمینه  این  در  قراردادی  شود  مذاكره 
بسته بود، اما طرف خارجی كه مسئولیت خلق برند را به عهده 

داشت و از پس تعهدات خود بر نمی آمد.
از  نتوانست  چرا  و  بود  کسی  چه  خارجی  طرف  این   

پس کار برآید؟
 O2 Network آن  نام كامل  با   O2 نام  به  اماراتی  شركتی 
سابق  مدیر  تصدی  زمان  در  این  البته   .Communication
واحد برند رایتل و قبل از آمدن آقای »شاهین آرپناهی« انجام 
شده بود. آنها از چند شركت داخلی و خارجی پیشنهاداتی را 
گرفتند و در حالی كه پیشنهادهای خوبی از بعضی شركت های 
انتخاب  را   O2  نهایت در  ولی  بودند  كرده  دریافت  ایرانی 

كردند. 

 اصوال نیاز رایتل چه بود و چه خدماتی نیاز داشت که 
سراغ چنین شرکتی رفت؟

یک  به  نیاز  كار  شروع  برای  تلکام«  »تامین  كه  است  بدیهی 
نام  ارزش ها،  مأموریت،  چشم انداز،  استراتژی،  تفکر،  شیوه 
تجاری، لوگو، رنگ سازمانی، شعار و ساختاردهی یکپارچه در 

المان های ملموس و غیرملموس برند داشت. تمام 
 مانند همان یکپارچگی که مثال در تبلیغات و رنگ های 

می بینیم؟ ایرانسل 
بله، اما الزم است به یاد داشته باشیم كه زیرساخت های برند 
 MTN برند  پشتوانه  از  بلکه  نشد،  خلق  ایران  در  ایرانسل 
آفریقای جنوبی استفاده كرد. در واقع ایرانسل همه چیز را از 
رایتل  شد.  بومی سازی  فقط  چیزش  همه  اینجا  و  داشت  قبل 
در ابتدا وجود خارجی نداشت و در واقع باید همه چیز آن از 

صفر ساخته می شد.
این  نتوانست  که  بود  چه   O2  شرکت با  کار  چالش   

پروژه را به خوبی پیش ببرد؟
را  ایرانی  طرف  حرف  آنها  كه  بود  این  اصلی  چالش 
نمی فهمیدند. یعنی اصوال با فرهنگ و اجتماع ما بیگانه بودند. 
ایرانی به دنبال یک تم  Friendly یا دوستانه و  مثال طرف 
سمبل  عنوان  به  قلب  طرح های  مثال  آنها  و  بود  جوان پسند 
جامعه  فرهنگ  در  و  بود  بچگانه  بسیار  كه  می آوردند  عشق 
استایل  استفاده كرد.  از آن  بزرگ نمی توان  برند  برای یک  ما 
برای  آنها  كه  آهنگی  حتی  و  بود  عربی  فونت ها  و  طراحی ها 
تم  كاماًل  ساختند،   (Sonic Identity) برند  صوتی  هویت 
بیشتِر  و  بودند  درمانده  كال  هم  اسم گذاری  در  داشت.  عربی 
بار اسم گذاری را واحد سه نفره آقای آرپناهی در خود شركت 
متحمل شد كه تشکیل شده بود از خود ایشان، آقای محسن 

باستانی و خانم رهگذر.
كه  را  این چالش ها »شركت سیته«  ابتدای  در  آرپناهی  آقای 
در سال های اخیر به عنوان یک ناشر كتاب های حوزه تبلیغات 
و ارتباطات شناخته شده و مدیریت آن جناب تركمن از افراد 
شریک  عنوان  به  هستند،  حوزه  این  دانش  صاحب  و  قدیمی 

داخلی یا Local Partner به  O2 معرفی كرد.
 و اینجا بود که شما وارد پروسه شدید؟

و  آمدند  ما  برخوردند سراغ  به مشکل  با سیته  وقتی  واقع  در 

 Local Partner و  برند  مشاور  عنوان  به  تا  خواستند  ما  از 
این  در   O2  مدیران من  O2 شویم.  با  همکاری  وارد  جدید 
خردادماه  اوایل  در  دفتر  همین  در  و  كردم  دعوت  را  پروژه 
هیچ  ما  نظر  و  تأیید  بدون  كه  خواستم  آنها  از  گذشته،  سال 

نکنند. كاری 
ایرانی،  فرهنگ جامعه  دادن  آموزش   O2 به  كردیم  ما شروع 
معرفی موتیف های ایرانی و هربار آنها را با كلی متریال و طرح 
ما  به  بهتری  تا خروجی  و... راهی می كردیم  و تصویر و فونت 
بدهند و فکر می كردیم داستان باید فرقی بکند، ولی خروجی 
آنها كه می آمد می دیدیم كه كارهایی بسیار ضعیف و در حد 
را  طرح هایی  این  آنها  نهایت  در  و  بودند!  دانشجویی  كارهای 
از  كه می بینید به عنوان لوگوی رایتل تهیه كردند كه همگی 

طرف مدیریت رایتل رد شدند.
O2 وجود نداشت؟  آیا امکان فسخ قرارداد با 

با واحد حقوقی شركت متوجه شدند كه برای  از مشورت  بعد 

تجاری  ادبیات  در  مصرفی  پر  واژه  »برند«،  واژه  روزها  این   
ایران شده است. اگر با هر صاحب كسب و كاری صحبت كنید 
شاید بارها از خود به عنوان یک برند مطرح نام ببرد یا اینکه 
و  هستید  تجارتی  صاحب  خود  اگر  دارد.  شدن  برند  آرزوی 
این  از  این شركت ها  بروید مشاوران  تبلیغاتی  به شركت های 
به  به زودی  را  تبلیغات مناسب، شما  با  می گویند كه چگونه 
ورق  را  مجالت  است  كافی  می كنند.  تبدیل  بزرگ  برند  یک 

بزنید تا ده ها بار با واژه برند برخورد كنید. 
اما واقعا برند چیست و با این همه هیاهو و كنفرانس های كوچک 
ادعای  كه  آدم  این همه  و  برگزار می شود  روز  هر  كه  بزرگ  و 
كارشناسی برند را می كنند، ما در ایران چند برند واقعی داریم 
و ارزش آنها چقدر است؟ چند برند داریم كه از اصول طراحی 
ریشه ای یک برند تا پایبندی به اجرای آن و نظارت بر آن را درست 
و علمی انجام داده اند و یا اصال در چند شركت ایرانی دپارتمان 

صحیح برند و مدیر برند صاحب تخصص داریم؟ 
آیا در سالی كه تولید ملی و سرمایه ملی نامگذاری شده به این 
مسئله دقت كرده ایم كه تولید و سرمایه، بدون برندهای معتبر 

و ساختارمند بی ارزش است؟ 
طراحی یکی از برجسته ترین برندهای تازه متولد شده ایرانی به 
نام »رایتل« یا همان اپراتور سوم تلفن همراه و توجه به ساختار 
دقیق ریشه ها و فلسفه آن و تهیه سند مدیریت استراتژیک برند 
كه كاری منحصر به فرد در بین شركت های ایرانی بوده است، ما 
را بر آن داشت طی مصاحبه ای با آقای »آرش سلطانعلی« مدیر 
شركت »برندینگ ایده« و مشاور و طراح هویت برند رایتل، از 
زوایای مختلف بحث برند در ایران و به خصوص از بحث هویت 
بصری برند پرده برداریم تا بتواند راهگشای سایر شركت های ایرانی 

در اتخاذ راهکاری علمی و دقیق در این زمینه باشد.

Z تا A طراحی هویت برند از
 مجید کثیري

گفت و گو با آرش سلطانعلي مدیر شرکت »برندینگ ایده« و خالق هویت برند »رایتل«

داستان خلق لوگو و هویت سازمانی برند رایتل از زبان خالق آن و درس های نهفته در دل آن 
برای سایر شرکت های ایرانی.

لوگوهاي O2- شکل 1

شکل 2- طرح های استاد قباد شیوا 

 بخش بزرگی از هویت برند بخش های غیرملموس آن است که همان رفتار و عملکرد برند 
است که در طی زمان خود را به نمایش می گذارد

 قسمت محسوس یا Tangible  از هویت یک برند را می توان همان لباس بر تن انسان 
دانست که به وسیله آن برند به نمایش گذاشته می شود. مثال اسم برند، لوگو، رنگ های 

سازمانی،)Typeface(، اوراق اداری و بسیاری موارد دیگر بخش هایی از آن هستند، اما این 
فقط نوک قله یخی است که قسمت بزرگ آن زیر آب است

 برند را می توان همانند اسفنجی دانست که در طی زمان آب را به خود جذب کرده، وزن 
پیدا کرده و سنگین و سنگین تر شده است
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