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به او وفا ار  انشیموفق ب تتاز ، مشتتتر یاستتک  ه   تتا و ار نیا ریهر مد یآرزو

بپر ازند. همه او را به  ادتتتن  یاصتت  مکیاز ق شتتتریب یبو ه و حاضتتر بادتتتد حت

 ادته بادد  یاو غبطه بخورند.  ار تان حرفه ا گاهیبشتاستد و به جا یدر ت نیچت

 نیرقابک  تتد. ا گریکدیبا  تشبه  سک آور ن دغ شان و نگه  ادت یو آن ها برا

را  ر مور   یصفحه نکات مهم و ضرور نیاسک  ه  ر ا یاز آثار برندساز یها بخش

 آموخک. دیآن خواه میو مفاه یندسازبرند، بر

 

 :دیخوان یمط ا م نیا  ر

 

 یبرندساز ییچرا

 ددن یراه جهان ،یبرندساز
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 یبرندساز ی تیچ

 یبرندساز یچگونگ

 برند یتخصص میمفاه

 یبرندساز جیرا ادتباهات

 برند فیتعر

ان ان اسک. با ان ان ها ارتباط  کیانگار برند  یعتیان ان انگاره اسک.  کی برند

ستتتاز  و به  یم گاهی تد،  ر ذهتشتتتان جا ی تد، به آن ها حس متتقل م یبرقرار م

برند با او ارتباط برقرار  کیو دخص کیهو یبر مبتا زیماند. ان ان ها ن یم ا دانی

 ازیعرضه، تقاضا، ن یعتیبازار  هیاول میبرند فراتر از مفاه یای ن یعتی نی تتد. ا یم

  ار . یتر و اثرگذارتر  ر ارتباط با مشتر قیعم ینگاه و اسک …و

 

ستتتازمان از  کی یتیهو زیاستتتک  ه باعم تما هایژگیاز و یامجموعه ای یژگیو برند

با آن ها برقرار  قیرابطه عم ان،یمشتر ازیو عالوه بر رفع ن دو یم گری  یهاسازمان

  تد. یم

 

 !؟یبرندساز ییچرا

 کیسازمانتان اسک، به سازمانتان هو یهایی ارا نیتراز مهم یکیبرند دما  م  ماً

از  دی تتدگان را به خرمصتتتر   تد،یماندگار م ا هایو ارتان را  ر   تتتا  هد،یم

موجا غرور  کیو  رنها  تدیم کیحما غاتتانیو تب  یابیاز بازار  تد،یم ایدما ترغ

دتتو ، ب که  دی ه  ر  ارگاه و  ارخانه تول  تتکین یزی. برند چدتتو ی ارمتدانتان م

  ار . یجا یاسک  ه  ر ذهن مشتر یمفهوم
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 :میپر از یم یضرورت برندساز لیا امه به  ال  ر

 

 ی. جتگ اقتصا ۱

 روزیجتگ پ نی ر ا میتوانیم یاستتک. ما زمان یحال حاضتتر جتگ، جتگ اقتصتتا   ر

د میدو سا با خو ش را پرورش  ا ه با سربازان متتا سربازها همان  نی. امی ه 

سام ونگ  ره جتوب وتایگونه  ه برند توه تتد. همانبرندها  را  یژاپن را و برند 

 نیبه چت زی ار ،  شتتتور ما نیجهان ستتترب تد نگه م یجتگ اقتصتتتا  یها ر عرصتتته

 یالم  نیاز  شور ما  ر سطح ب یبرند چی ار . اما متأسفانه تا تون ه ازین ییبرندها

. میندار یگاهیجا چیه بایجهان تقر یاقتصا  یایدتاخته نشده اسک و ما  ر جغراف

روش ها  نیاز بهتر یکیو  می شتتورمان بجتگ یاقتصتتا  یردتتد مرزها یبرا دیما با

 اسک. یاصول یبرندساز

 

 تد. جتگ  یم  تتتهیآن ها مقا ی شتتتورها را با قدرت اقتصتتتا  کیجمع ریتصتتتو نیا

ستتر ب که بر   تتک،ین ییایجغراف یامروز جتگ بر ستتر گرفتن خاو و گ تتترش مرزها

 اسک. یاقتصا  یگرفتن مرزها

 

 به برند ی. وفا ار۲

 شهیمحصوالت مشابه، هم یسر کی انیاز م ی ه مشتر نیا یعتیبه برند  یوفا ار

 کیفیو   مکیبا ق ییبا وجو   االها یوفا ار حت ی تد. مشتر دیبرند خاص خر کیاز 

 غاتیو تب  یابیبازار تهی تد. هز یم دیاز همان برند خاص خر شتتتهیمتاستتتا تر، هم

حاضر  انیمشتر رایز ابد،ی یوفا ار  ارند به ددت  اهش م انی ه مشتر ییبرندها
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 یعتی تتد.  یم جیآن را ترو شهیآن برند بپر ازند و هم یبرا یشتریه تتد مب غ ب

 یا یو بو جه ز ی ه  هر بار انرژ  کیالزم ن گری رسک انجام دو    یاگر برندساز

 برند صر  دو ! دیفروش محصوالت و خدمات جد یبرا

 

 ارزش افزو ه توسط برند جا ی. ا۳

صو نیا شان م ریت سهم بازار ب ین سام ونگ ن بک به اپل   ار .  یشتری هد  ه 

از  ۵۱از ستتتهم بازار را  ار ، اما  %۱۹ ه اپل تتها  نیبا وجو  ا ،یاما از نظر  رآمد

اپل  ی امال قدرت برندستتتتاز تجای ر ابرند او استتتتک.  یبرا لی رآمد صتتتتتعک موبا

فقط  دینبا د،یو  ارتان ه ت   ا رامد  شیمشهو  اسک. پس اگر به  نبال افزا

 ه ارزش  دیفکر  ت یبرند جا یبه ا دی. دتتتما بادیو تعدا  فکر  ت راژیت شیبه افزا

  تد. یخ ق م یافزو ه قابل توجه

 

 پتهان در ک ها یی. برند،  ارا۴

آن برند مح وب  یثروت پتهان برا یبرند نوع کی تتدگان از عامه مصر  الاستقب

سرما شتریثروت پتهان به مراتا ب نی. ارزش ادو یم در ت یما  یهاهیاز   یهر 

مب غ  نیز ه دده اسک  ه ا نی الر تخم ار ی یم ۱۴۵اسک. ارزش برند اپل حدو  

 . ر  دایاپل پ یمال یتوان  ر ترازنامه ها یرا نم

 

 ییدتر ک ها،  ارا ییاز  ارا %۸۳، ۱۹۷۵ هد  ه  ر ستال  ینشتان م ریتصتو نیا

 تتها ها آن.  …و  نیزم زات،یتجه ه،یمشتتتهو  آن ها بو ه استتتک، مدل موا  اول یها

 نیا.  …اختراعات و  ،ینامشتتتهو   ادتتتتتد، مدل نام برند تجار یی ارا  رصتتتد ۱۷

در ک  یها ییاز  ارا %۸۷، ۲۰۱۵برعکس دده اسک:  ر سال  جین بک به تدر
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 یم جهینت نینمو ارها به ا نینامشتتتهو  آن ها بو ه استتتک. از ا ییبزرگ،  ارا یها

 یها ییبرابر  ارا نینامشتتهو  و پتهان مدل برند چتد یها یی ه ارزش  ارا میرستت

 سازمان اسک. کیمشهو  

 

 ی ه برا یارزدتت رای هد، ز یرا نشتتان م یبرندستتاز کیبه وضتتوا اهم ریتصتتو نیا

مشهو  آن سازمان  یها ییاز ارزش  ارا شتریب اری تد، ب  یم جا یبرند سازمان ا

 اسک.

 

 یرقابت کیمز یبرند به جا یرقابت کی. هو۵

 استتتک …عم کر ، ستتترعک و  ک،یفیاز جتس   یزیتما جا یا یبه معتا یرقابت کیمز

 یارتفاوت اسک  ه هر   ا و   نیا رایدو ، ز یم انیمشتر و بازار ردد باعم  ه

از نوع محصول، عم کر   یرقابت کی ه مز یی تد. از آن جا یم زیآن متما یرا از رقبا

 ه برند اپل  ،یرقابت کی. اما هو دتتتو یتواند توستتتط رقبا  پ یو خدمات استتتک، م

خو  را  کیمعتا اسک  ه برند هو نی ر ه اسک، به ا یگذار هیآن سرما یرو اریب 

تد.  یم یابیبازار تدا هو یعتی  طا اب خا ند را م کیم تدا  آن  یبر خر  و  ر ام

الزم استتتتک اما  یرقابت کی تد. مز یم یداریآن را خر یژگیمحصتتتتول، خدمک و و

 ددن توسط رقبا را ندار . ی پ کیقاب  گریاسک  ه   نیا یترقاب کیهو یبرتر

 

 هتد.  یم حیترج یرقابت کیرا بر مز یرقابت کیهو شتتتتهیو مخاطبان هم انیمشتتتتتر

 ،یرقابت کیمز ی هد تا به جا یرا نشان م یری تد و م  یبه دما  مک م یبرندساز

 .دی ت جا یا یرقابت کیهو
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 !؟یبرندساز ی تیچ

 با ناخو آگاه دی ر خر ی. قدرت برندساز۱

قرار  یرب گوجه فرنگ کی دیخر یبرا د،یرو یفرودتتتتگاه م کی ه دتتتتما به  یزمان

 شتریرا  ه ب ی. ذهن دما به طور ناخو آگاه برنددی ت قیو تحق  هیمقا ی یخ  کین

اسک  دهی ر مور  آن دت شتری ه ب یبرند یعتی تد.  یدتاسد انتخاب م یم هیاز بق

را  یاستتفا ه از آن نام تجار بهآدتتاتر استک. دتما ممکن استک اصتال تجر شیو برا

د دته با صورت ناخو آگاه انتخاب م یول د،یندا دما آن را به   تد. پس اگر  یذهن 

هایخر فاق م د گاه ات ما برا یناخو آ تد،  با یافت خاب دتتتتدن  گاه  دیانت ناخو آ  ر 

 اسک. ی ار برندساز نیو ا مینفوذ  ت انمانیمشتر

 

 بازار به برند محور کیرین ل مد ریی. تغ۲

 ه هر آن  یمعت نیاستتک، به ابو ه  دمحوریبازار عصتتر تول کیریعصتتر  ر مد نیاول 

صال لزوم یم دهیدد، خر یم دیچه تول فروش آن  یبرا یندادک  ه تالد یدد و ا

 انجام دو .

 

ضا ب به دد و بازار وار  عصر محصول محور دد.  ر عصر  شتریمرور عرضه از تقا

 یژگیو ریو سا یمحصول، نوع ب ته بتد کیفیبه   دیبا د،یمحصول محور  ر  تار تول

تمام محصتتوالت موجو ، محصتتول ما را  انیدتتد تا تقاضتتا  تتده از م یها هم توجه م

 انتخاب  تد. 
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 ه  ر آن صتتتاحبان  یعصتتتر، بازار وار  عصتتتر فروش محور دتتتد. عصتتتر نیاز ا بعد

عامل  نیعصتتر مهم تر نی ر ند.  ر ا یفروختن محصتتول تالش م یبرا دیمشتتاغل با

  تد. ایرا ترغ یرفرودتده اسک  ه بتواند بفرودد و مشت

 

 یدتتو  و وار  عصتتر بازارمحور م یمشتتاهده م ینگرش    رییتغ کی یعصتتر بعد  ر

دو ، ب که مهم  یم دیتول یزی ه چه چ  کیمهم ن گری.  ر عصر بازار محور  میدو

 ر عصر بازار محور همه عوامل  نیخواهد.  بتابرا یم یزیچه چ یاسک  ه مشتر نیا

 دو . نیو تدو یطراح یمشتر ازین یبر مبتا دیبا

 

 ه توستتط آن  یمشتتتر یازهایاز ن یجدا یعتیحاضتتر عصتتر برندمحور استتک.  عصتتر

با  یقیعم ی ه مخاطا چه حس و ارتباط عاطف نیدتتتو ، ا یخدمک رفع م ایمحصتتتول 

  تد. یم دایپ کیاهم زیمحصول  ار  ن

 

 یگوپولیبه ال ینوع بازار از انحصار ریی. تغ۳

و  دیمجبور به خر یمشتتتتتر یعتیبو ،  یانحصتتتتار عیصتتتتتا ی ر ابتدا  ر همه بازار

و  یرقابت مهین ،یانحصتتتار مهیممکن بو . بعد از آن بازار ن یتهیاستتتتفا ه از تتها گز

 یبه مشتتتتتر اریبرابر  ر ند و اخت نیرا چتد یمشتتتتتر یرو شیپ یهاتهیگز یرقابت

سهم  ۸۰ یعتیاسک،  یگوپولیال یبعد یبازگشک. جالا آن اسک  ه مرح ه  رصد 

را انتخاب  زیچکیباز هم  یمشتر باًیبرند خواهد بو . تقر ۴ ای ۳به  سک  ایبازار  ن

 اجبار. و انتخاب خو ش و نه به  اریبار با اخت نیاما ا  تد،یم
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طور مدال اتفاق افتا ه استتک. به یگوپولیال یعتی دهیپد نیا ای ن عیصتتتا کیا در  ر

،  Apple  یبرندها ا،ی ر  ن لیباوجو  هزاران برند موبا میتیبیم لی ر صتتتتتعک موبا

Samsung ،LG  ،Huawei را  ایسهم بازار  ن %۸۰به  کیه تتد  ه نز  یچهار برند

 شور خو مان  اتی ر صتعک لبت میتوانیرا م دهیپد نیاند. ابه خو  اختصاص  ا ه

و  اله  هنیم یستتهم بازار  ر  ستتک برندها %۸۰ ه  می ان ی. ممیمشتتاهده  ت زین

 م،یاوج گرفتن تالش نکت یاستتتتتک  تته اگر برا یمعت نیاتفتتاق بتته ا نیاستتتتتک. ا

سهم بازار اند  یجزئ یازهایمح مان  ه ن یبتدو ارمان مانتد ماسک  ا  ار   یو 

 .رو یم یرو به نابو  یحت ایو  ماندیم

 

 !؟یبرندساز یچگونگ

 برند کیهو جا ی. ا۱

و به  دی ت ینام انتخاب نم ایچهره  ی ه دتتتما  وستتتتانتان را صتتترفا بر مبتا همانطور

ص یموار  دخ صالک،   یبرا زیبرندها ن د،ی ه یم کیاهم …نوع رفتار و  ک،یچون ا

 نی ادتتته بادتتتد. مهم تر کیو دتتخصتت کیهو دیبا مخاطا با قیارتباط عم یبرقرار

 رباره  میاز مفاه یا جموعهبرند م کیاستتتک. هو کیخ ق هو یبخش  ر برند ستتتاز

ص دخ سک:  ستان برند، ارزش برند،  گاهیبرند، جا کیبرند ا برند، فرهتگ برند،  ا

 …برند و  ی هن الگوها

 

 برند کی. قابل تصور ساختن هو۲

 کیاسک، پس  ه قاب  یدو  به دکل مفهوم و انتزاع یبرند ساخته م کیهو یوقت

 کیستتتتمب  یبرند به المان ها کیمفهوم هو دیبا تجایلمس و مشتتتتاهده ندار .  ر ا

 Brand Symbolic Elementsدو   ه مخفف  یگفته م زین BSEترجمه دو   ه به آن 
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دتتوند،  یمدل لوگو خ ق نم کیستتمب  ی ه المان ها دیتوجه  ادتتته بادتت دیاستتک. با

 دن،ی ه قابل لمس  ر ن، دتتت یزیهر چ ای)لوگو(  ریبرند به زبان تصتتو کیب که هو

انتقال  ی ه برا کیسمب  یدو . المان ها یاسک ترجمه م دنیو چش دنییبو دن،ی 

 ه تتد: ریدوند به درا ز یم جا یبرند به مخاطا ا کیمفهوم هو

 

 برند یبصر کیهو

 عی ه ستتر ییدتتو . از آن جا یم دهیآن بخش از برند  ه   یعتیبرند  یبصتتر کیهو

 یبصر کیاسک، هو یو چشم یریراه ارتباط با مخاطا ارتباط تصو نیو موثرتر نیتر

 یبه جا یبصتتتتر کیبه غ ط فقط به هو یا یز یعده  کهیی ار  تا جا یا یز کیاهم

رنگ  پ،یچون لوگو، لوگوتا یدامل موار  یبصر کی تتد. هو یب تده م یبرندساز

 یم دهیاستتک  ه از برند   یگری  یزی ارا تر، استتتا  و هر چ ر،یها، فرم ها، تصتتاو

ته از  کیهو نیدتتتتو . ا با کیهوبر گرف ند استتتتک  ه  به  قیاز طر دیبر مو بر  

استاندار   یترجمه  تد  ه سپس برا ریمتتقل دو  تا آن را به زبان تصو  کیگراف

صر کیبه نام  فترچه هو ی ر  فترچه ا یساز سازمان تحو یب  ی ا ه م لیبرند به 

 دوند.

 

 

 

 برند یداریدت -یگفتار کیهو

دت یزیهر آن چ   یبرند م ی الم کیدو  را هو یگفته م ایدو   یم دهی ه از برند 

دعار،  ینام برند اسک. موار  ،ی الم کیبخش هو نیدک مهم تر یو ب مییگو چون 
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 .دیسر بزن  اقیانوس آبیما، حتما به  یهامقاله  ریسا دهمشاه یبرا

 یبرند به ح تتتاب م ی الم کیجزو هو زیآ رس ها،  استتتتان و لحن برند ن ن،یتگ ال

 دوند. یم خ قبرند  کیهو یبر مبتا تریرا ی ه توسط  پ تدیآ

 

 برند یح  کیهو

را  به مخاطا  یخواهد چه ح تتتت ی ه برند م نیموضتتتتوع ا نیبرند، به ا کیهو  ر

 ه  یح تتتت کیهو قیدتتتتو . بعد از انتخاب آن حس از طر یمتتقل  تد پر اخته م

 یم متتقل مخاطا به استتتک …چون بو، طعم،  ما، جو و اتم تتتفر و  یدتتتامل موار 

 دو .

 

 

 ها کی.  امل  ر ن هو۳

 

دوند ناقص بادتد، آن گاه  یبرند ترجمه م کی ه بر اساس هو ییاگر المان ها حال

خواهد  فیضتتع اریخ ق دتتده استتک ب تت یارتباط با مشتتتر ی ه برا یان تتان انگاره ا

دد و  کی یبو . مدال اگر برا شده با شخص ن سا م دته  ایبرند فونک متا دعار ندا

از تمام  یاستفا ه حدا در  ماچشم ندار . م  کیخواهد بو   ه  یبادد، مدل فر 

 برابر  تد. نی ر ارتباط با مخاطا را چتد یگذار ریتواند تاث یرها مابزا

 

 ها  ر برند کیهو یکپارچگی. ۴

 دی ر مرح ه بعد با د،یبرند خو  از همه ابزارها  مک گرفته باد کیهو جا ی ر ا اگر

را با  ی ه  ار برندستتتاز یرانی. مددی ت کپارچهی گریکدیهمه عوامل و المان ها را با 
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 .دیسر بزن  اقیانوس آبیما، حتما به  یهامقاله  ریسا دهمشاه یبرا

برخواهتد خور ،  یبه مشکل بزرگ تجایدروع نکر ه بادتد، حتما  ر ا یتیآفر کیهو

استتتک  ه  تجایندارند. ا رندیها را از آن بگ اخه ه بخواهتد دتتت یواحد شتتتهیر رایز

 یبرند مشتتخص م کیستتمب  یالمان ها یستتاز کپارچهی یبرا یتیآفر کیهو کیاهم

 یواحد نشتتات م ی شتتهیر کیاز  یالمان ها ه تتتتد  ه همنون دتتاخه ا نیدتتو . ا

  تتد. یخو  را حفظ م یکپارچگیو  رندیگ

 

 

 یبه ذهن مشتر کی. انتقال هو۵

از آنها باخبر  یها تا به مرح ه ارتباط با ان تتتان ها نرستتتتد،   تتت کیهو نیتر جذاب

برند به ذهن  کیانتقال هو یهم نخواهتد  ادک. برا ینخواهد دد و مطمئتا ثمره ا

شتر سالها  یبرند ط کیارتباط با حواس پتجگانه هو قیاز  رگاه ج م او و از طر یم

 دو . یمتتقل م یبه ذهن مشتر
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