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ها و  یژ یو لی حل هیخود را بر پا ماتیمصررررن کنند ام همه  صرررم یدر بازار کنون

 یم هیخود با برند  ک یکنند. آم ها اغلب بر ار باط احساس یمنافع محصول ا خاذ نم

ند. پس اهم جایسرررراخت برند ا تیکن مختلف از  یدهایشررررود. در خر یمعلوم م ن

سررررمت و  ،یاز معان یو مجموعه ا رندفنجام قهوه، ار باط با ب کی رفته  ا  لیا ومب

 یائمد امیرا مشررخک کرده و آم ها را به مشررتر امیمشررتر دیخر ماتی صررم یسررو

خدمت شرررما در ذه   ایمحصرررول  ری صرررو جادیکند. سررراخت برند باع  ا یم لی بد

شتر ست که همه مخاطبام احتمال یمیشود. برند همه مفاه یم امیم شما  یا درباره 

 یب یکاال کی. بدوم سرررراخت برند، محصررررول شررررما فق  ددر ذه  و قلب خود دارن

 است. تیهو

 

 روز 30ساخت برند در 
  یم  حریریه اقیانوس آبی
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 برند؟ چرا

مثال متقاعد کننده، معتبر  یدارند. برا یکسانیمشخک و  یها یژ یو یقو یبرندها

 یشما باشند و چه  روه یکیدر نزد یبازار هدن، چه  روه یو مر ب  هستند. اعضا

دهند. آم  یمشابه رب  م یشناسند و آم را به معان یبرند را م ،یموسسه مل کیدر 

 کی زیوایمثال جام ل یسرررردارند. برا یم رها نام برند، لو و و شررررعار آم را به خاط

دارند اما همه  یفروشگاه سوابق مختلف  یا امیفروشگاه بزرگ است. ا رچه مشتر

خدمت،  ت،یفیک کسررررامی میمفاه ادیبه  زیواینام جام ل دمیآم ها پس از شررررن ی

از  زد،یانگ یبرم یمختلف یمعان زین کیشرکت نا یافتند. لو و یارزش و مشارکت م

 یتیبا سرررراخت برند خود، جو و هو کنای.  …و  تیفیورزش، مد، ک ت،یفقجمله مو

 .ستیفق  محصول ن گریکرده است که موضوع د جادیا

 

 دیشررا رد،یرا در نظر بگ یوجنوب یاسررت. کره شررمال یمثبت و منف یمعان یدارا برند

 میدار یکه ما از کره جنوب یریاما احتماال  صو میاز هر دو داشته باش یکسانیدرک 

کنند اما  یصررحبت م زین یمنف یاسررت. مردم درباره برندها یمثبت  ر از کره شررمال

 جهینت یآم ها ب غاتیهسررررتند و  بل داربرخور یمجدد کم یدهایآم برندها از خر

آم صحبت  یداشته باشند سخاو مندانه درباره  یمثبت ریمردم  صو یاست. اما وقت

خود را بارها  دیدهند و خر یم هادشرررنیکرده و آم را به دوسرررتام و همکارام خود پ

 کنند. ی کرار م

 

و چه  سرتیچ یبرندسراز دیبدان دیبا ،یبرندسراز یاسرترا ژ کی یو اجرا هی ه یبرا

اشررتباه  ی جار ینشررام ها ای غاتی بل ،یابیسرراخت برند اغلب با بازار سررت،ین یزیچ

 یصرفا شعار سازمان ایو  یابیبازار یاز استرا ژ یبخش یشود. برندساز ی رفته م

 .ستیشما ن
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 ساخت برند مراحل

 در ساخت برند ی. هدن و استرا ژ۱

 زهیو ثروت به انسررام انگ هیداشررت  سرررما دیکسررب و کار شررا کی یراه انداز یبرا

. ستین سهیاز داشت  هدن قابل مقا یو قدرت آم با قدرت ناش زهیبدهد، اما انگ

. دیخود قرار ده یبرندسررراز یو آم را مبنا دیکسرررب و کار خود را بدان قیعم یمعنا

 وجه  یانسان یکه به جنبه ها هندد یپاسخ م ییکه مردم به برندها دیفراموش نکن

ساخت برند  یم س ندیفرا کیکنند.  ست، اما اداره  یاحسا کسب وکار فق  به  کیا

 شود. یاحساسات مربوط نم

 

شرما  ییکند و در واقع هدن نها یم فایا ینقش مهم یداشرت  اسرترا ژ تیریمد در

قطب نما  کیخوب مانند  یکند. در مواقع برخورد با موانع، اسررررترا ژ یم  ییرا  ع

هسررتند  ییروش ها کی اکت د،یریاشررتباه نگ کیرا با  اکت یکند. اسررترا ژ یعمل م

ست یکه برا سترا ژدیبند یبه اهدان مورد نظر به کار م یابید شت  ا خود  ی. در نو

 دیرا با ییکه چه کارها  یو ا دیاجرا کن دی وان یم ایو  دیکه دار ییابه مهارت ه

 .دیکرد  وجه کن یدروم سدار ایو  یبروم سدار

 

 یساختار لی.  حل۲

کرده و   ییبرند را  ع یاسرررترا ژ یکند  ا مبان یبه شرررما کمک م یسررراختار لی حل

.  دیشرردم به برند دارند را بشررناسرر لی بد تیکسررب و کار خود که قابل یها یژ یو

 یسرررراختار لیسرررراخت برند خود، جدول  حل یبرا یپر معن یارزش ها فی عر یبرا
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مهم اسررت  تامیرا که برا یرزشررکرده و در هر خانه ا هیبه اندازه دلخواه  ه یدیجد

قابلدیسرررریبنو کار  تی.   ،ی ا واقع دیکن لیهر ارزش در برند خود را  حل یریبه 

صر به فرد برا ی، معنمتقاعد کننده صرن کنند ام و منح سب و کار  یدار از نظر م ک

شد و به راحت س یشما با ضر ایآ دیار باط برقرار کند. از خود بدر  تیحما یبرا دیحا

 د؟یها مبارزه کن شارز  یاز ا

 

 .دیرا بشناس تامیساخت برند خود، رقبا ی. برا۳

بلکه قبل از  د،یموضررروع نترسررر  یخود را دارد. از ا یرقبا یخدمت ایمحصرررول  هر

و به  دیخود را بشرناسر یالملل  یب یو حت یمل ،یکشرور ،یشرهر یسراخت برند، رقبا

برند خود و   یب دی وان یچگونه م دی. فکر کندینقاط ضررررعف و قوت آم ها  وجه کن

شما  یآم ها را مختک رقبا نند امکه مصرن ک ی. عناصردیکن جادیا زی ما تامیرقبا

 .دیبرند خود را مشخک کن یکرده و  فاوت ها ییدانند را شناسا یم

 

 .دی. بازار خود را بشناس۴

. دیباشرر زیهمگام همه چ یبرا دی وان یکه شررما نم دیبه خاطر داشررته باشرر همواره

شخک کن شتر د،یبازار هدن خود را م شما ن یانیم شخک  ستندیکه مورد نظر  را م

و  مرکز  کیهمه باع  عدم  شخ یخشنودساز یکه  الش برا دی. فراموش نکندیکن

 شود. یبرند م

 

 .دیکن لی. برند خود را  حل۵
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 لیکند برند خود را بهتر  حل یپا( به شما کمک م ۶)عنکبوت  یبا نام استعار ینی مر

 :دیکن

 

 ست؟یشما چ تیمز ای: محصول تیمحصول/ مز-

 

 ست؟یبا برند رقبا چ سهیاز برند شما در مقا امیمطلوب: ادراک مشتر گاهیجا-

 

 کند؟ یار باط برقرار کرده و با آم ها  عامل م امی: برند شما چگونه با مشتروهیش-

 

 ست؟یخدمت شما چ ای: هدن محصول و تیمامور-

 

 د؟یبرس یگاهیدر بلند مدت به چه جا دیخواه ی: مندهیچشم انداز آ-

 

شما چ یارزش ها: ارزش ها-  ییشما چه ارزش ها یساختار لی حل ست؟یشرکت 

 کند؟ یرا برجسته م

 

 یساز گاهی. جا۶

اسررت که برند شررما در قلب ها و اذهام مخاطبام در  ییمربوط به فضررا یسرراز گاهیجا

 یدوچرخه فروش کی یشما دارا دیکند. فرض کن یم جادیرقبا ا یبا برندها سهیمقا
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وجود دارد که دوچرخه و  یفروشررگاه لوازم ورزشرر کیشررما  یکیکه در نزد دیهسررت

 یم متی رام ق یها وچرخه فاوت که شررررما د  یدارد. با ا یلوازم ورزشرررر ریسررررا

آم که آم فروشررگاه را  یارزام  ر. شررما به جا یشررما دوچرخه ها بیو رق دیفروشرر

 گاهیبا جا دی وان یم یکه بازار شررما را کسرراد کرده اسررت به راحت دیخود بدان بیرق

 رام  ی. به عنوام مثال شررما کاالدیا  وجه به آم مشررخک کنخود را ب گاهیجا ،یسرراز

متخصک و  یروهایارزام  ر دارند. کارکنام شما ن یکه آم ها کاال یلدر حا دی ر دار

هستند.  یمعمول یکه کارکنام آم فروشگاه کارکنان یهستند در صور  دهیآموزش د

 یکه فق  برا یهسرتند نه کسران یمخاطب محصروالت شرما دوچرخه سروارام حرفه ا

 کنند. یم یآخر هفته دوچرخه سوار التی عط

 

 یها ی. در آ هدیرا در سرررراخت برند خود را فراموش نکن یسرررراز گاهیجا تیاهم

 یکه م یی. روش هادیاختصاص ده یساز گاهیرا به جا یبخش شهیخود هم یغا ی بل

 یبرند خود را برا یو معن دیابیدسررررت  یسرررراز گاهیجا  یبا کمک آم ها به ا دی وان

 گاهیجا هیانیب کیمنظور در ابتدا   ی. بددیرا جسرررتجو کن دیمشرررخک کن امیمشرررتر

شرکت  ه یبرا قیدق یساز ستفاده در داخل  که نقاط قوت برند و اهدان  دیکن هیا

 کند. حیشما را  شر

 

 در ساخت برند غاتی. اصول  بل۷

سفانه شکل متا صور ا یدچار آم م رامیکه اکثر مد یم ست که   یشوند   ضوع ا مو

 غاتیو  بل یابیکه بازار یهسررتند. در صررور  کسررامیدو معقوله  غاتیو  بل یابیبازار

است که محصول  ییها تیشامل فعال یابیشوند. بازار گریکدی  یگزی وانند جا ینم

 یاست که که در رسانه ها برا ییفضا غاتیآورد.  بل یخدمت شما را به بازار م ایو 

را  یبرند خود در مطبوعات، موضررروع اصرررل یچاپ آ ه ی. برادیده ی ملک آم پول م

خود را در بند کو اه اول  امینکته مهم پ د،یچهار واژه در عنوام بگنجان ایدر سرررره 
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 یکس همه  چیه بای.  قردیرا به آم اضافه کن گریو سدس عناصر مر ب  د دیبگنجان

اطالعات الزم را در   یخواند. بنابرا یدرج شررررده در مطبوعات را نم یها یآ ه  مت

 .دیدرج کن یآ ه یابتدا

 

 یدر برندساز ی.خلق آ ه۸

 یاست که اغلب صاحبام کسب و کارها یموثر در ساخت برند مهار  یها یآ ه خلق

 دیبا غات،ی بل یمشررررخک کردم هدن اصررررل یبرند. برا یکوچک از کمبود آم رنج م

خود را شفان  گاهیجا ای دیکن جادیفروش ا د،یکن یاطالع رسان دیخواه یکه م دیبدان

آم  یها تیآم ها و اولو ونت. مخاطبام هدن خود را مشررخک کرده، محل سررکدیکن

 کنند. یاستفاده م یاز چه رسانه ا شتریب دیها را مشخک کرده و بدان

 

 :دینکن فراموش

 

 حیندارد مدام خود را  شررر یازیکار کرده اسررت ن یبرندسرراز یکه رو یو کار کسررب

و احسرراسررات آم ها  ازهایبا ن رایشرروند ز یبرند شررما م یکند. مردم اغلب مشررتر

 ساز ار است.
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