
دوران برندس��ازی اس��تاتیک ب��ه آخر 
رس��یده اس��ت. س��ازمان ها، ش��رکت ها، 
مؤسس��ات و حتی س��ازمان های خیریه 
دریافته اند که داش��تن طرح های هویتی 
ب��ا انعطاف و قابل انطباق با ش��رایط، در 
دنیای چن��د زبانه و چن��د کاناله کنونی 
که برندها در آن به س��ر می برند بس��یار 
مناس��ب تر هس��تند. هوی��ت داینامیک، 
هویت های  اس��تاتیک،  هوی��ت  برخالف 

متعدد است برای یک برند. 
در واق��ع برندس��ازی داینامیک، همان 
برندس��ازی اس��ت، اما کم��ی متفاوت تر. 
برندس��ازی داینامیک هویتی اس��ت که 
می توان��د تغییر کند ام��ا عناصری اصلی 
دارد که همواره یکس��ان می مانند و همه 
اجزای برن��د را به هم پیوند می زنند. چه 
  word-mark  در مورد نش��ان کلم��ه
باش��د و چه خود متن یا لوگ��و، رنگ یا 
ش��کل، برند باز هم قابل شناس��ایی باقی 

می ماند. 
برندسازی داینامیک یعنی ظاهری تازه 
به هویت خ��ود دادن. بدون تغییر کامل 
هوی��ت می توانی��د با هر چی��زی مرتبط 
ش��وید یا لوگوی خود را به صورت فصلی 
یا در موقعیت های مختلف تغییر بدهید. 
داینامیک  برندس��ازی  موفقی��ت  باره��ا 
ثابت شده، اما اس��تفاده از آن برای همه 

شرکت ها راضی کننده نبوده است. 

استفاده از برندس�ازی داینامیک، 
خوب یا بد؟ 

برندس��ازی داینامیک می تواند به این 
معنی باش��د ک��ه ش��رکت در راه تکاپو، 
تکامل و توس��عه اس��ت یا ش��اید معنی 
آن این باش��د که ش��رکت خالق است و 
هرازگاهی چیزی نو و تازه خلق می کند. 
از ط��رف دیگر هویتی ک��ه به طور مداوم 
تغیی��ر می کند ممکن اس��ت اعتبار خود 
را از دس��ت بدهد زیرا م��ردم نمی دانند 
باید منتظر چه چیزی باش��ند. همچنین 
می تواند این حس را برانگیزد که شرکت 

قابل اعتماد نیست.
 برندسازی داینامیک به منابع بیشتری 

نیاز دارد که نسبت به برندسازی استاتیک 
هزینه های بیشتری را دربرمی گیرد. 

نمونه هایی از برندسازی داینامیک

از  یک��ی   :Hadfields Paint
برندس��ازی  نمونه ه��ای  قدیمی تری��ن 
رن��گ  قوطی ه��ای  روی  داینامی��ک 
Hadfields ب��ود. قوطی ه��ای مختلف 
رنگ هرکدام تصویر متفاوتی از یک روباه 

را بر خود داشتند. 
Google: نمون��ه ای که همه ما با آن 
مواجه ش��ده ایم گوگل اس��ت. این موتور 
جس��ت وجوی محبوب در س��ال 1998 
ش��روع به تغییر لوگوی خود کرد. آنها در 
طول یک سال چندین بار لوگوی خود را 

تغیی��ر می دهند و 
 ،Google با کلمه
ی��ا  روی��داده��ا 
روزه��ای وی��ژه را 
می دهند.  نش��ان 
آنه��ا حت��ی برای 
ه��ر کش��ور طرح 
خ��اص آن را اجرا 
عصر  در  می کنند. 
دیجیتال  جدی��د 
لوگ���وه��ا  ای��ن 
شده اند.  تعاملی تر 

در مورد گوگل آنچه بدون تغییر می ماند 
یا رنگ یا خود کلمه است. 

Aol: شرکت معروف دیگر Aol است. 
word-  این ش��رکت از نش��ان کلم��ه

markبه عن��وان فض��ای نگاتیوی در هر 
تصویر استفاده می کند. این فضای نگاتیو 
چیزی است که همیشه یکسان می ماند، 

درحالی که تصویر عوض می شود. 
همین  داینامیک  برندس��ازی  بنابراین 
اس��ت. بعضی عقیده دارند که برندسازی 
داینامیک برند را از بین می برد درحالی که 
بعضی دیگر می گویند که برند را در حال 
حرکت نگه می دارد. هرچه باشد، نظرات 
متفاوتی در مورد برندس��ازی داینامیک 
وج��ود دارد. هر پ��روژه ای هم ب��ا پروژه 
دیگر متفاوت است، پس باید انتخاب های 
خودتان را در این زمینه داش��ته باش��ید. 

ش��اید هر کسی با یک کامپیوتر و ذره ای 
خالقیت می تواند یک لوگو طراحی کند، 
اما خلق برندی که همه دوس��تش داشته 

باشند کال چیز دیگری است. 
هویت ه��ای ثابت با دس��تورالعمل های 
س��خت، پالت ه��ای رن��گ، فونت ه��ا و 
فهرس��ت بلندباالیی از بایده��ا و نبایدها 
به زودی برای برندهای��ی که می خواهند 
هیجان انگیز، الهام بخ��ش و درگیرکننده 
باش��ند، امری متعلق به گذش��ته خواهد 
ش��د. نقطه ش��روع کار ش��ما باید هدف، 
ش��خصیت، قص��د و روح برن��د باش��د و 
اطمین��ان حاص��ل کنید که برند ش��ما 
انعکاس ارزش ها و هدف های کس��ب و کار 
شماس��ت و بازتاب��ی از آنچ��ه مخاطبان 
هدف از شما می خواهند. هیچ چیز نباید 
و  اس��تاتیک 
زمان  در  ایستا 
اهداف  باش��د. 
بای��د  برن��د 
یابند  تکام��ل 
ش��رایطی  با  و 
را  آنه��ا  ک��ه 
کرده  احاط��ه 
شوند.  منطبق 
را  آن  ام��کان 
فراه��م آورن��د 
ک��ه در فضای 
پیرامون، داینامیک تر و مرتبط تر باشند. 

برن��د وقتی ب��ا فضای پیرام��ون خود 
مرتب��ط باش��د، فرص��ت آن را دارد ت��ا 
مخاطب��ان همفک��ر را دور ه��م جم��ع 
کن��د و تجرب��ه ای به آنها ارائ��ه دهد که 
وابس��تگی های حس��ی مه��م را خل��ق 
می کن��د. در چنین چش��م انداز مجذوب 
کننده ای ب��رای مصرف کننده، برندهایی 
پیروز خواهند بود که با تغییرات س��ریع 
محیط، زودتر منطبق شده و انعطاف پذیر 

باشند. 
دنی��ای دیجیت��ال کنونی ب��ه برندها 
فرصت داده تا مانند موجودات زنده رفتار 
کنند، چ��ه از طریق یک هویت متنوع یا 
جریانی م��داوم از تکام��ل در نحوه ابراز 
خود. دنی��ای دیجیتال همچنین فرصتی 
ب��رای برندها خلق کرده تا به مش��تریان 

خ��ود نزدیک تر ش��ده و مش��تریان هم 
به آنها نزدیک تر ش��وند. ای��ن امکان که 
مشتریان می توانند برند را سفارشی سازی 
کنند، مرحل��ه مهمی به س��وی اعتماد، 
مالکیت و هواداری برند اس��ت و به برند 
اجازه می دهد حس مشارکت و وابستگی 

احساسی ایجاد کند. 
برنده��ای داینامی��ک از چندین عنصر 
ثابت و چندین عنصر پویا ساخته شده اند. 
مجموعه اینها سیستمی را شکل می دهد 
که هویت برند را می س��ازد. اجزای ثابت 
سبب شناخت آسان و سریع می شود، اما 
اجزای متنوع، سیال و خالقانه هستند که 
فضایی ب��رای زندگی، پویایی و تکامل به 

برند می دهند. 
یکی دیگر از بهترین نمونه ها برای برند 
داینامیک شبکه تلویزیونی MTV است 
که سیس��تمی به وج��ود آورده که در آن 
حروف M وTV ش��کل و موقعیت ثابتی 
دارند اما می توانند با هزاران شکل متنوع 
ساخته شوند. این تنوع شامل رنگ، طرح، 
بافت، عکاسی، انیمیش��ن، تصویرگری و 
فراتر از آن می شود. اجزای ثابت اطمینان 
می دهن��د که برند به س��رعت ش��ناخته 
می ش��ود، اما اجزای متنوع س��بب ایجاد 

عالقه و درگیری مخاطب می شوند. 
 Byronفروش��گاه های غذایی بایرون
مثال بس��یار خوب دیگری است. بایرون 
در هری��ک از فروش��گاه های خود بیان 
متفاوت��ی را به اجرا می گذارد که تجربه 
جدید و هیجان انگیزی برای مش��تریان 
در ه��ر مح��ل فراهم می آورد؛ روش��ی 
بس��یار قدرتمن��د و عالی ب��رای ایجاد 
عالق��ه و بازاریاب��ی دهان ب��ه دهان که 
س��بب تکرار بازدید و وفاداری مشتریان 

می شود. 
درحالی ک��ه من توصی��ه نمی کنم که 
برندسازی داینامیک برای همه سازمان ها 
درست جواب بدهد، ولی دنیای تبلیغات 
مس��لما در آین��ده خود را ب��ا این روش 
برندس��ازی ب��ه خوبی وف��ق خواهد داد. 
بازاریابان پیش��رو باید در نظر بگیرند که 
برن��د آنه��ا پویایی الزم ب��رای کاربرد در 
بین مصرف کنن��دگان امروزی را دارد که 

به طور روزافزون بی قاعده تر می شوند. 

تحولی شگرف در برندسازی پیش روست
کارگاه برندینگ

اصول برندسازی در قرن بیست و یکم

اختالالت ناش��ی از انقالب فن��اوری و بحران های به 
وجود آمده با وجود رسانه های اجتماعی، باعث شده که 
برندها به دنبال ایجاد یا اصالح هویت برند خود باش��ند. 
این روزها برندس��ازی یا برندینگ تفاوت های بسیاری با 

سال های قبل دارد. 
در این مقاله که توسط سایت ibazaryabi ارائه شده 
اس��ت به اصول اساس��ی برندینگ در قرن بیست ویکم، 

عصر اطالعات و اینترنت می پردازیم. 

توجه به خواسته ها و بازخوردهای مشتری
هنری فورد جمله بسیار جالبی دارد. او می گوید »اگر 
م��ا از مردم می پرس��یدیم که چه چی��زی می خواهند؟ 
مطمئن��ا آنها نمی گفتند ماش��ین! بلک��ه می گفتند ما 

اسب های سریع تری می خواهیم.« 
اعتماد به مشتریان و بازخوردهای آنان نقش اساسی 
در برندسازی دارد، اما بازخوردهای مشتریان فقط عالئم 

را نشان می دهد نه بیماری اصلی. 
در واقع، شاید مشتریان قادر به مشخص کردن دقیق 
چیزی که می خواهند نباش��ند، اما اطالعات کافی را در 

اختیار شما قرار می دهند. 

ساخت هویت برند با داشتن یک هدف واضح
اکثر سازمان ها ماه ها برای تنظیم استراتژی ماموریت 
و چش��م انداز خ��ود زم��ان می گذارند؛ چش��م اندازها و 
اس��تراتژی هایی ک��ه توس��ط کارکنان نادی��ده گرفته 
می شوند. در واقع سازمان ها بیانیه ماموریت و چشم انداز 

صحیحی طراحی نمی کنند. 
بیانیه ه��دف مؤثر و واقعی دلیل ش��ما ب��رای انجام 
کسب وکارتان را معرفی می کند عالوه بر این، یک قاعده 
روشن برای یکپارچگی فعالیت های کارکنان تان فراهم 

می آورد. 
به عبارت س��اده تر، بیانیه ماموریت و چشم انداز شما 
باید دالیل الهام بخشی به شما برای انجام کارتان )فراتر از 
پول( معرفی کند و نیروی محرکه تصمیمات استراتژیک، 

سرمایه گذاری ها و دیگر مسائل مهم تان باشد. 

برجسته کردن ارزش های اساسی سازمان جهت 
برندسازی

ناکامی  ه��ای هویت��ی بزرگ ترین مش��کل برندهای 
امروزی اس��ت. به عنوان مثال، ی��ک برند هویت خود را 
عدالت محوری قرار می دهد. در واقع بیان می کند که من 

طرفدار عدالت اجتماعی هستم. 
بنابراین افراد بسیاری دوس��ت خواهند داشت از این 
برند خرید کنند، چون این عمل نشان می دهد که او نیز 

طرفدار و حامی عدالت محوری در جامعه است. 

ساخت یک پیام واضح و مشخص
پیام برند در واقع سبک ارتباطات سازمان است که باید 
ش��خصیت و موقعیت برند را انعکاس داده و هماهنگی 

برند را در تمامی کانال های ارتباطی نشان دهد. 
پیام برند از طریق تبلیغات، روابط عمومی، خدمات به 

مشتری، ارتباطات داخلی و… منتشر می شود. 
س��ازمان ها باید دقت کنند، پیام ش��ان در تمامی این 

کانال ها یکپارچه و ملموس باشد. 
در سال های اخیر، شرکت ها تالش کرده اند ارتباطات 
خود را یکپارچه کنند، اما کانال های ارتباطی موجود در 
اینترنت زیاد بوده و بسیاری از شرکت ها با مشکل مواجه 
شدند. به عنوان یک برند موفق در قرن بیست ویکم باید 
قادر باش��ید برای تمام��ی کانال های اجتماعی همچون 
ایمیل، اینس��تاگرام، لینکدین و... اس��تراتژی مشخصی 
طراحی کنید تا پیام برند شما از تمامی کانال  ها یکسان 

باشد. 
از آنجایی که در عصر دیجیتال پیام ها سریع تر منتقل 
می شوند، اهمیت پیام برند بیش از پیش نمایان می  شود. 

پیام برند شما باید: 
- واضح باشد

- قابل اعتماد باشد
- حمایتی باشد

- تفکر رو به جلو داشته باشد.
توجه به این موارد در کنار توجه به ارزش های سازمان 

می تواند یک پیام بسیار قدرتمند ارائه کند. 

در برندسازی، فرهنگ از استراتژی پیشی 
گرفته است

برندهای��ی که بتوانن��د مجموع��ه ای از ارزش ها را به 
صورت عمیق و حقیقی دربرگیرند، رشد خواهند کرد. 

ایجاد چنین باوری تنها به آنچه ش��ما انجام می دهید 
بستگی ندارد، بلکه به آنچه انجام می دهید وابسته است. 
مهم تری��ن ارزش و فرهنگ برای ش��رکت ش��ما باید 
مش��تری مداری و توجه به مشتری باشد. فرهنگ باید 

در تمامی سطوح سازمان به اجرا درآید. 

نتیجه گیری
برندس��ازی موفق در قرن بیس��ت ویکم آسان نیست. 
ظهور رسانه های اجتماعی باعث شده انتقادات بسیاری 
به س��مت برندهایی نامناسب ارائه شود. بنابراین برندها 
باید به س��مت هویت های شفاف و معتبرتر پیش بروند. 
رس��انه های اجتماعی و عصر اینترنت همانند شمش��یر 
دولبه هس��تند و همانطور که می توانند مزایای بسیاری 
برای برندها فراهم آورند، ممکن اس��ت منجر به نابودی 

آنها نیز شوند. 
hubspot :منبع

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.irمدیریت تبلیغات سه شنبه10
24 مرداد 1396

شماره 856

تبلیغات خالق

شاید داشتن کوهی از پنیر، آرزوی بعضی ها باشد. در این تبلیغات خالقانه که برای پرینگلز )Pringles، برندی از چیپس سیب زمینی و گندم( 
طراحی شده، کریس البروی )Chris Labrooy( برای استفاده از انبوهی از پنیر در پیام تبلیغاتِی »پنیر با پنیر اضافی و سفارش اضافه ای از پنیر«، 

از فناوری سه بعدی استفاده کرده است. فکر می کنید این آگهی به اندازه  کافی پنیری هست؟

ایستگاه تبلیغات

تبلیغات برای فروش دارای چه 
استاندارد هایی است

تبلیغات برای فروش موضوع این مقاله است. قبل از 
اینکه ش��روع به تبلی��غ کاال و خدمات خود کنید الزم 
است دستورالعمل مشخصی برای این کار داشته باشید. 
ب��ه گزارش پ��ارک بازاریابی ای��ران، در غیر این صورت 
ممکن است هزینه و خسارت زیادی را متحمل شوید، 
بنابراین قبل از ش��روع طرح ریزی برای تبلیغات برای 

فروش موارد زیر را رعایت کنید.
 

1- تعریف کاال و خدمات
نخس��تین گام این اس��ت که ش��ما کاال و خدمات 
خود را به درس��تی بشناس��ید؛ هم جنبه های مثبت و 
هم منفی آن را بدانید. ذهنیت مش��تریان، مخاطبان و 
عم��وم مردم در رابطه با کاال و ش��رکت خود را بدانید. 
در خصوص شرکت هایی که کاال و خدماتی مشابه شما 
عرضه می کنند اطالعات الزم و کافی را کس��ب کنید. 
بدانید آنها از روش هایی برای معرفی و تبلیغات کاالی 
خود اس��تفاده می کنند. اگر این اطالعات را به درستی 
جم��ع آوری کنید بهتر می توانید به معرفی کاالی خود 

بپردازید. 

2- تعهدات خود در قبال مشتریان را بدانید
هر کاال و خدماتی باید جوابگوی تقاضاها و نیازهای 
مشتریان باشد، بنابراین در هر پیام رسانی تبلیغی باید 
بتوانید یکی از نیازها و مشوق های مشتریان را پیدا کرده 
و به آن تأکید و توجه داش��ته باش��ید. سعی کنید یک 
برنامه بازاریابی مخصوص خود را داش��ته باشید. تأکید 
بر مرغوبیت کاال و پیام رس��انی به اندازه مناس��ب، تنها 

راه های یافتن مشتریان نیستند. 

3- شناخت مشتریان و سالیق آنها
باید گروه های س��نی مختلف که جزو مشتریان شما 
هستند و سلیقه های آنها را به درستی بشناسید و بدانید 
که برای برقراری ارتباط و تبلیغ کاالی خود در خصوص 
ای��ن گروه ها از چه ش��بکه ها و کانال های ارتباطی باید 

استفاده کرد. 
برای شناخت بهتر مشتریان خود باید به سن، میزان 
تحصی��ل، مجرد ی��ا متأهل بودن، طبق��ه اجتماعی و 

اقتصادی و مواردی از این دست توجه کنید.
 

3- هدف تان را بشناسید
قبل از اینکه دس��تورالعمل خاصی را جهت تبلیغات 
کاالی خ��ود طراح��ی کنید، هدف خود را به درس��تی 
بشناسید. باید بتوانید نظر افراد را به سمت استفاده کردن 
از محصول خود تغییر بدهید. باید بتوانید حسن شهرت 
محصوالت ت��ان را افزایش دهید. به دنب��ال پیدا کردن 
مش��تریان تازه باشید. تعریف جدیدی برای کاالی خود 
داشته باشید و میزان تقاضا را برای آن در بازار باال ببرید. 
پس از بررس��ی بازار و مشتریان خود، تعریف بهتری از 

هدف ها  و کاالهای تان به دست خواهید آورد. 

5- هزینه آگهی های تبلیغاتی
ش��ما باید بدانید ک��ه تا چه می��زان می توانید بابت 
آگهی های تبلیغاتی کاالی خود سرمایه گذاری و هزینه 
کنید. داشتن سرمایه اندک به معنای عملکرد ضعیف تر 
و نتایج اندک نیس��ت. پژوهش ها ثاب��ت کرده اند که با 
س��رمایه کم نیز می توان با برند های مش��هور و بزرگ 
رقابت کرد. برای در نظر گرفتن هزینه تبلیغات مناسب 
ب��رای کاالی ت��ان می توانید از راهکارهای��ی که در زیر 

می آیند استفاده کنید. 
الف( اگر شرکت ش��ما محدود و کوچک است، بهتر 

است تا می توانید برای تبلیغات هزینه کنید. 
ب( س��عی کنید به روش ه��ای کاری و تبلیغی بقیه 
همکاران و حریفان خود توجه داش��ته باشید و از آنها 

استفاده کنید. 
ج( از میزان درآمدی که دارید چند درصدی را برای 
آگهی های تبلیغاتی متناس��ب ب��ا کاال و خدمات خود 
کن��ار بگذارید. به عنوان مثال هزینه تبلیغات در بخش 
خدماتی مانند خیاطی و طراحی لباس و از این دس��ت 

باید بیشتر از بخش کاالهای مصرفی باشد. 
د( هنگام سرمایه گذاری در بخش تبلیغات به اهداف 

خود از فروش محصوالت تان توجه کنید. 

 انتخاب وسیله تبلیغاتی مناسب برای فروش
هر چقدر در زمینه انتخاب وس��یله تبلیغاتی مبتکر 
باشید بهتر است. هر وسیله یا شبکه ای جنبه های مثبت 

و منفی دارد.
 - روزنامه: بهترین وس��یله برای تبلیغات است زیرا 
ش��ما می توانید در آن خصوصیات کاال و خدمات خود 
را با سایر کاالها به صورت تطبیق و قیاس معرفی کنید. 
- رس��انه های عمومی تر مانند تلویزیون: وس��یله ای 
قابل اعتماد برای آگهی کردن است که عموم مردم در 

گروه های مختلف از آن استفاده می کنند. 
- نش��ریات: نس��بت به تلویزیون و روزنامه محدودتر 

است و برای آگهی های منطقه ای بهتر است. 
- بنره��ا: از طریق بنرها می توانید محصوالت خود را 

به صورت مستمر در معرض دید همگان قرار دهید. 
- رادی��و: از آنج��ا که فقط از طریق ص��دا می توان با 
مخاطب��ان ارتباط برقرار کرد، بنابراین می توان با ایجاد 
تص��ورات در ذهن ش��نوندگان به تبلی��غ کاالی خود 

پرداخت که تأثیر سریع تری دارد. 
تجربیات نشان داده که بهتر است از چندین وسیله 

ارتباطی همزمان استفاده شود. 

آرش سلطانعلی
مدرس تبلیغات و برند سازی

در واقع برندسازی داینامیک، 
همان برندسازی است، اما کمی 
متفاوت تر. برندسازی داینامیک 
هویتی است که می تواند تغییر 

کند اما عناصری اصلی دارد 
که همواره یکسان می مانند و 

همه اجزای برند را به هم پیوند 
می زنند

BRAND


